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Resumo
A baía de Luanda, localizada na cidade de Luanda em Angola, é usada para descarga de efluentes
através da área urbana de várias artérias que constituem a cidade de Luanda. A falta de um
dimensionamento de drenagem levou à existência de problemas na baía devido às escorrências, e
também às descargas de efluentes domésticos. Este último teve maior impulso para a realização deste
trabalho.
O objetivo principal deste trabalho é implementar e estudar, através da modelagem matemática, a
hidrodinâmica da baía de Luanda. Para tal, recorreu-se à modelação hidrodinâmica do sistema costeiro
em análise, usando o modelo numérico MOHID Water. Para a implementação, foi utilizada uma
metodologia de modelos encaixados, o modelo de sistema implementado consiste em quatro modelos,
sendo o primeiro um modelo bidimensional barotrópico (modelo de maré) e os demais modelos
hidrodinâmicos tridimensionais baroclínicos.
Os resultados do modelo hidrodinâmico permitiram uma melhor compreensão da circulação na baía de
Luanda e na zona envolvente. Com base nos resultados hidrodinâmicos foram efectuados simulações
com traçadores lagrangeano para melhor compreender as trocas de água entre a baía e a zona
envolvente. Os resultados dos traçadores mostram que a parte mais interior da baía tem um tempo de
residência alto, após um mês e meio de simulação mais de 20% das partículas ainda permanecem no
seu interior. Estes resultados sugerem que no caso de haver descargas de efluentes domésticos nesta
zona mais no interior da baía a pluma do efluente poderá ficar retida no seu interior.

Palavras-Chave: Baía de Luanda, MOHID, Modelação hidrodinâmica, módulo lagrangeano.
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Abstract
The bay of Luanda, located in the municipality of Luanda, province with the same name in Angola, is
used to discharge effluents through the urban area of several arteries that make up the city of Luanda.
The lack of a working drainage design has led to the problem of run-off and the problem of uncontrolled
discharges of domestic effluents. The latter had greater inputs for the accomplishment of this work.
The main objective of this work is to implement and study, through mathematical modeling, the
hydrodynamics of the Luanda bay. For this, a hydrodynamic modeling of the coastal system and the
bay was implemented, using the numerical model MOHID Water. For the implementation a methodology
of nested models was used, the model system implemented consists of four models, the first being a
barotropic two-dimensional model (tidal model) and the remaining three-dimensional baroclinic
hydrodynamic models.
The hydrodynamic models results allowed a better understanding of the circulation in the bay of Luanda
and in of the adjacent coastal area. Based on hydrodynamic results, simulations with lagrangean tracers
were performed to better understand the water changes between the bay and the surrounding area. The
lagrangean tracers results show that the innermost part of the bay has a high residence time, after a
month and a half of simulation more than 20% of the particles still remain inside it. These results suggest
that, in case of discharges of domestic effluents on this inner zone of the bay the effluent plume may be
trapped inside.

Key words: Luanda Bay, MOHID, Lagrangean module, Hydrodynamic modeling.
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1. Introdução
Angola localiza-se ao sul do Equador entre as latitudes 4º22´ S e 18º 02´S e as latitudes 11º 41´E
e 24º 05´E, fazendo fronteira a Norte com a República Democrática do Congo, a Leste com
Zâmbia e ao Sul com Namíbia, e a Oeste é banhada pelo Oceano Atlântico. Com uma linha
costeira de 1,650 km, que se estende para o interior, numa área de 4,837 km, (Quintino, 2009).
O país está dividido entre uma faixa costeira árida, que se estende a Namíbia chegando
praticamente até Luanda, um planalto húmido, uma savana seca no interior Sul e Sudeste, e
floresta tropical no Norte e em Cabinda. Morfologicamente, Angola é constituída por uma faixa
plana costeira, que se estende para Norte (200 km), para Sul (75 km) e que vai aumentando de
cota gradualmente para o interior. O interior do país assenta numa vasta mesa planáltica com
altitude da ordem dos 1,000 m.
O litoral de Angola acolhe aproximadamente 50% da população do país, onde uma combinação
de rápido crescimento da população e planeamento urbano inadequado resultou em diversos
desafios socioeconómicos e ambientais. Angola tem um total de 18 províncias, sendo a cidade
de Luanda a sua capital. Luanda tem uma baía e uma restinga, a ilha de Luanda, que se estende
por mais de 14 km de praias. A província de Luanda compreende os seguintes limites: o curso
do Rio Bengo desde a sua foz no Oceano Atlântico até a sua confluência na Albufeira da
Quiminha; a albufeira da Quiminha até intercetar com a linha da divisão político-administrativa
entre as províncias de Luanda e Cuanza Norte – esta linha da divisão político-administrativa entre
as províncias de Luanda e Cuanza-Norte em direção Sul até à confluência do Rio Quitúmbua na
albufeira da Quiminha (Info, 2011).
A baía de Luanda consiste numa baía que está protegida do oceano por uma barra de areia ou
ilha barreiras, onde ocorrem processos de mistura de água pluviais com a água do mar. Sendo
uma zona de mistura, a delimitação das áreas da ilha é uma tarefa difícil, pois trata-se de uma
área com uma precipitação média de 300 mm durante nove meses, que causa a destruição de
alguns assentamentos urbanos.
Tendo sido um dos principais espaços públicos da cidade de Luanda, a baía encontrava-se
degradada e insegura, quer pelo assoreamento e poluição da baía, quer pela ineficácia das
várias redes de infraestruturas e pela saturação de trânsito, devida à insuficiência da rede viária
e de lugares de estacionamento.
O crescimento demográfico, principalmente na zona costeira, trouxe inúmeros problemas de
gestão urbana, com os consequentes impactes negativos do ponto de vista da biodiversidade
costeira, tais como os provocados pela geração de elevadas descargas de efluentes, além da
pressão física direta sobre os recursos costeiros (BP Angola, 2005). Facto resultante desta
ocupação é o surgimento de vários tipos de resíduos associados às diferentes atividades
humanas, incluindo-se não só as águas residuais domésticas mas também descargas do tipo
industrial e efluentes derivados da lixiviação que se verifica nos campos agrícolas. Grande parte
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destes resíduos são descarregados na zona da baía, sendo a compreensão do efeito destas
descargas uma prioridade e a preocupação associada à minimização destes é eminente, daí que
surjam os estudos de impacte nomeadamente estudos baseados na modelação da
hidrodinâmica local.
Na zona costeira, envolvente à baía de Luanda, encontram-se alguns centros urbanos e existem
sinais de poluição tendo como consequência os assentamentos urbanos ao longo da orla
corteira. O despejo no mar de resíduos urbanos e industriais sem qualquer tratamento prévio na
baía de Luanda, tem provocado sérios problemas de poluição das águas costeiras. Na baía são
descarregados, sem qualquer tratamento, os coletores da cidade de Luanda e os resíduos das
diversas fábricas da cintura industrial, incluindo a refinaria de petróleo e fábricas que produzem
ou laboram com substâncias químicas. Devido à localização do porto de Luanda existem também
pequenos derrames provocados principalmente pela libertação das águas de lastro dos
petroleiros (RF, 1993).
Recentemente, foi efetuada a requalificação da marginal de luanda onde se procedeu à
drenagem da zona, limpeza das águas e lavagem de 400 mil toneladas de areia que se
encontravam poluídas. Durante as duas fases de projecto, nomeadamente a abertura do canal
e a criação do aterro até ao Largo 17 de Setembro, foi também efetuada a recuperação das
estações de bombagem e do sistema de recolha de esgotos da marginal. Esta obra contempla
também a construção de um aterro no interior da restinga Chicala destinado a suportar parte das
infraestruturas do futuro viaduto no nó da Fortaleza.
O presente trabalho pretende contribuir para uma melhor compreensão da dispersão dos
efluentes descarregados na baía. Os modelos numéricos são ferramentas cujos resultados
podem ser utilizados no apoio à tomada de decisão nomeadamente na definição de medidas de
mitigação e ou corretivas adequadas que podem servir como chave para solucionar este desafio.
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1.1.

Objetivo da dissertação

O presente estudo pretende contribuir para melhor conhecimento da hidrodinâmica da baía de
Luanda e do seu tempo de residência. Para tal foi implementado um modelo e validado um
sistema de modelo tridimensional que engloba a baía de Luanda e a zona costeira adjacente.
Este sistema de modelos permite simular a circulação oceânica à escala regional e à escala da
Baía. É também parte do objetivo deste trabalho a aquisição de conhecimento e de dados
relacionados com os processos de hidrodinâmica e de transporte na baía de Luanda.

1.2.

Estrutura da tese

No primeiro capítulo é feito uma introdução ao problema em estudo, a motivação que levou à
escolha do tema aqui abordado, sendo descritos de forma sintetizada, as causas bem como os
fatores da descarga na baía. São também descritos os objetivos do trabalho.
No segundo capítulo é feita uma abordagem, sobre a descrição da área de estudo bem, como
alguns fatores que influenciaram a implementação do modelo local e que no final poderão servir
de comparação e discussão de futuros resultados.
A metodologia aplicada neste trabalho é apresentada no 3º capítulo, isto é, implementação dos
modelos hidrodinâmicos encaixados e do módulo dos traçadores lagrangeanos. Apresenta-se
também às equações do modelo hidrodinâmico tridimensional, para águas pouco profundas.
No capítulo 4 são apresentados os sistemas de modelos e efectuada a metodologia de
implementação do sistema. Apresenta-se a validação dos modelos hidrodinâmicos e análise dos
resultados de maré, boias Argo e imagens de detecção remota e da superfície do mar.
No capítulo 5 encontram-se os resultados de diferentes cenários efectuados com o modelo
lagrangeano que culminam com uma análise e discussão dos resultados. Neste capítulo é
também calculado o tempo de residência dos contaminantes dentro da baía. No capítulo 6,
apresenta-se as conclusões e aponta-se algumas sugestões para trabalhos de futuro.
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2. Descrição da área de estudo
Neste capítulo é feita a caraterização da região da Marginal de Luanda (Figura 1) incluindo a
caracterização do clima, ventos predominantes, correntes oceânicas e propriedades físicas da
água do mar na zona de estudo.
A descrição da área de influência de um projecto permite estabelecer os limites geográficos da
área que pode sofrer alterações de forma positiva ou negativa, direta ou indireta, possibilitando
o estabelecimento de diretrizes para a avaliação dos potenciais impactes sobre a Baía de
Luanda. Esta serve também para limitar as ações futuras de monitorização ambiental e definir
responsabilidades aos principais utilizadores da baía.

Figura 1 - Descrição da província e da área de estudo
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2.1.

Caracterização geográfica

A baía de Luanda localiza-se no município de Luanda com cerca de 18823 km², limitado a Oeste
pelo Oceano Atlântico, a norte com o distrito do Sambizanga, a Este o distrito do Rangel e a Sul
com o distrito da Maianga que faz parte do município que constituem a área urbana cidade
de Luanda, na província com mesmo nome, em Angola. A Marginal de Luanda estende-se por
3,02 Km ao longo da baía, desde o Forte de S. Miguel (Museu das Forças Armadas), a Poente
(compreendida entre os paralelos 8°48'18,05"S e 13°13'27,80"E), ao Porto de Luanda, a
Nascente (compreendida entre os paralelos 8°48'6,58"S e 13°14'32,05"E), constituindo a linha
limite da primeira fase de expansão da cidade.
Tendo sido um dos principais espaços públicos da cidade de Luanda, a marginal encontrava-se
degradada e insegura, quer pelo assoreamento e poluição da baía, quer pela ineficácia das
várias redes de infraestruturas.

2.1.1. Clima
O clima de Angola é caracterizado por duas estações, a época chuvosa, de Outubro a Abril, e a
época do Cacimbo, que vai de Maio a Setembro. A orla costeira angolana tem essencialmente
índices elevados de pluviosidade, que vão decrescendo de Norte para Sul, com temperaturas
médias anuais acima dos 23°C.
O clima no interior de Angola é caracterizado em três áreas importantes:
1. Norte com grande pluviosidade e temperaturas altas;
2. Planalto Central com uma estação seca e temperaturas médias da ordem dos 19 °C;
3. Sul com amplitudes térmicas bastante acentuadas devido à proximidade do deserto do
Kalahari e a influência de massas de ar tropical.
A noção de clima compreende diversos elementos atmosféricos terrestres, dos quais a
temperatura, a precipitação, o vento, a humidade e a pressão do ar tendem a ser referidos com
maior importância.
A província de Luanda é conhecida por apresentar um clima de estepe local ou seja,
é semiárido de clima tropical quente e seco, tal como no resto do país, apresenta duas estações
bem definidas, a estação seca de Maio a Setembro, e a estação chuvosa de Setembro a Abril.
A temperatura média anual, situa-se entre os 24 °C e os 26 °C, com o máximo de 27 °C,
coincidindo com o período das chuvas, sendo que os meses mais quentes são os de Março e
Abril, onde ocorrem chuvas constantes que dependem de uma contra – corrente do Norte que
traz a humidade à cidade. Julho e Agosto são meses mais frescos, especialmente no litoral, onde
a temperatura desce um pouco abaixo dos 24 °C, com muito poucas horas de insolação e
humidade relativa do ar elevada (80%).
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Em média, a frente de Angola – Benguela estende-se desde o litoral até 250 km da costa. O
impacto da Corrente Fria de Benguela na costa de Angola é manifestado pelas condições
desérticas da Costa dos Esqueletos e da Costa do Namibe, semi – áridas a Sul de Benguela,
dos nevoeiros persistentes ao largo da costa meridional angolana. Esta mesma corrente alimenta
os ventos Alísios do Atlântico Sul, determinando assim o clima árido da costa meridional
angolana, a existência dos desertos do Namibe e do Kalaáhari.
O clima da região em estudo, é influenciado pela proximidade do mar, sendo quente e húmido,
mas seco, devido à corrente fria de Benguela que impede a condensação da humidade para
gerar – chuva. A precipitação média anual em Luanda é de 323 mm, (INAMET, 2013), mas a
variabilidade está entre as mais altas do mundo, com um coeficiente de variação superior a 40%.
A Figura 2 mostra os valores médios mensais da temperatura máxima e mínima e também, a
precipitação na baía de Luanda, para um período de 8 meses de 2016, numa estação localizada
na baía de Luanda (8.78ºS, 13.24ºE). Apesar de na Figura 2 não estar representado o ano
completo é possível, através da análise dos resultados da precipitação, identificar as duas
estações características da zona em estudo.
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50 ºC
40 ºC

120 mm
100 mm
80 mm
60 mm

30 ºC
20 ºC
10 ºC
0 ºC
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Precipitação

Temperatura

Temperatura miníma, máxima e precipitação da
Baía de Luanda em 2016

20 mm
0 mm

Temperatura Máxima

Temperatura Mínima

Precipitação

Figura 2 - Temperatura mensal mínima, temperatura mensal, máxima e precipitação mensal
para a baía de Luanda para o ano de 2016
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2.1.2. Ventos
O vento em Luanda é Sul (S) e Sudoeste (SSW), com cerca de 85 % das ocorrências. Cerca de
60% do vento é de Sul, a que se seguem os ventos de SSW com 25% e SSE (Sudeste) com
cerca de 10%. Ventos do quadrante Norte não ocorrem ou a sua frequência é muito reduzida.
No que se refere à velocidade do vento, os ventos mais frequentes, com cerca de 40% das
ocorrências, têm velocidades compreendidas entre 3 e 4 m/s seguidos dos ventos com 6 a 8 m/s,
com cerca de 34%, e dos com 2 a 4 m/s, com 16%. A Figura 3 mostra a série temporal da
intensidade e direção do vento para um ponto localizado na baía de Luanda, sendo os dados
utilizados provenientes do modelo meteorológico GFS.

Figura 3 - Intensidade e direção do vento para a baía de Luanda a partir de resultados do
modelo meteorológico GFS
No período em análise (Figura 3) o vento pode ser classificado como vento fraco com uma
velocidade oscila entre os 7 e 18 km/h, sendo que em alguns períodos também desenvolve-se
ventos moderados com intensidade superiores a 19 km/h. Em relação à direcção o vento sopra
com predominância para Norte e Noroeste.

2.2.

Caracterização oceanográfica

O litoral de Luanda é influenciado por penhascos baixos (cerca de 30 metros), desde a foz do rio
Congo até – Luanda e geralmente estende-se para o nordeste. Na região da cidade de Luanda
onde encontra-se uma restinga, a ilha de Luanda, que forma a baía de Luanda, onde a linha de
costa insere-se num relevo com baixa altitude, quase plana. A baía de Luanda faz parte de uma
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das falésias da zona costeira angolana, sendo a baía uma forma geográfica litoral, caracterizada
por um abrupto encontro da terra com o mar. Quase todas as falésias da zona costeira
constituem habitats de aves, algumas das quais, aves estuarinas.
A orla costeira da baía de luanda é também influenciada por dois padrões de circulação
diferentes, isto é:


no sentido Sul – Norte com a presença da corrente de Benguela, virando para Nordeste
ao largo da extremidade sul da costa de Angola, acerca de 15º -17 º S. Nesta região a
Corrente de Benguela, é mais fria e entra em interação com a Corrente de Angola, mais
quente, e que se desloca para sul, formando a Frente Angola/Benguela. Em ambos os
lados desta frente, podem ser encontradas em conjunto, espécies Biológicas
distintamente diferentes. Esta Frente é considerada como boa, isto é, apresenta-se com
elevada produtividade biológica na zona Sul com à presença da corrente de Benguela,
que chega a ser um dos maiores sistemas de afloramento do atlântico Sul (BIANCHI,
1986), e apresentando valores de produtividade superiores a 180 gC/m 2/ano (Berger,
1998);



no sentido Norte – Sul com influência da corrente de Angola (figura 4) que desde a zona
Norte apresenta menor produtividade e também, menor intensidade em relação à
corrente de Benguela, e por vezes apresenta casos de poluição que afetam a orla
costeira naquela região do país. A corrente de Angola que desloca-se para Sul, de águas
equatoriais quentes, sendo constituída pela contracorrente Equatorial Sul e também pela
corrente de Benguela.

A corrente de Benguela faz parte dos quatro maiores sistemas de afloramento do mundo
(BIANCHI, 1986). Este sistema é um centro importante para a produtividade primária e
consequentemente para o desenvolvimento de muitas espécies pesqueiras com elevado valor
comercial (LOUGHURST, 1995).
Os habitats marinhos da região norte são típicos de áreas tropicais e caracterizam-se pela grande
diversidade biológica. Há praias arenosas interrompidas por falésias, e pequenos sistemas
estuarinos marginados por mangais. As plataformas arenosa, originam a evolução costeira e
consequentemente o resultado ao longo do tempo, dos diferentes padrões de transporte e
deposição de sedimentos controlados pela ação do vento, ação das ondas, efeitos de marés,
regimes de circulação costeiros e flutuações do nível relativo do mar que promovem uma
dinâmica sedimentar considerável ao longo do litoral e são responsáveis pela morfodinâmica
costeira como acontece entre o estuário do rio Kwanza, que areias dela originados são
depositados para norte em direção a Luanda.
A natureza e as características da plataforma angolana e do talude continental variam
significativamente ao longo da costa. A partir da baía de Luanda seguindo para Sul propriamente
entre a região do Tômbwa a Benguela, a plataforma é muito estreita (cerca de 111 milhas
náuticas) e o declive íngreme. A partir do norte da província de Benguela até a baía de Luanda
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seguindo até ao rio Congo a plataforma é geralmente larga, havendo uma parte estreita a norte
de Luanda com um declive acentuado na área do rio Congo (STROMME e SAETERSDAL,
1991).
De forma geral a batimetria da baía de Luanda é caracterizada pela plataforma continental que
varia em profundidade. Ao longo da baía, o fundo marinho ocorre com pouca profundidade junto
ao litoral ficando a batimetria a uma distância média entre 2 e 6 km da costa.

2.2.1. As principais correntes oceânicas
O Oceano Atlântico Sul é marcado pela sua circulação média caracterizada pelo Giro
Anticiclónico do Atlântico Sul (Peterson e Stramma, 1991). Esse giro é mantido pela circulação
geostrófica forçada pela ação dos ventos na superfície do mar, sendo muito semelhante em
forma e extensão ao giro atmosférico subtropical que domina o Oceano Atlântico Sul.
A corrente de Angola constitui a parte oriental de um grande giro, ciclónico no Golfo da Guiné.
Na camada superior (0-100 m), encontra-se formado principalmente pelo ramo Sudoeste da
corrente contra Equatorial Sul e as águas – transformando o Sul do ramo norte da corrente de
Benguela. A corrente de Angola apresenta um fluxo rápido, estreito e estável que atinge 250 –
300 m de profundidade e abrange tanto as regiões de diferentes camadas e do talude continental.
A área de estudo é influenciada pelas correntes dominantes ao Sul do Equador que são no
sentido contra – relógio, conforme ilustra a Figura 4. Nesta zona as principais correntes são
a Corrente Fria de Benguela e a corrente de Angola. A corrente fria de Benguela é uma corrente
de águas frias acompanhadas de ventos frios que se movem no sentido Sul - Norte (contrária
aos ponteiros do relógio) e que banham a costa ocidental meridional de África, desde o Cabo de
Boa Esperança, passando pela Costa dos Esqueletos na Namíbia, pela Costa de Angola, até
atingir o Equador, onde vira bruscamente para Oeste, transformando-se na Corrente Equatorial
Sul. Por outro lado a corrente de Angola, com sentido Norte – Sul associa-se a grande
recirculação entre a corrente de Benguela e a corrente equatorial Sul.
A Corrente Fria de Benguela tem origem no Oceano Glaciar Antártico, alarga-se à medida que
se dirige para Norte, chegando a atingir 300 Km de largura ao largo de Benguela, em Angola.
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Figura 4 - Representação do sistema a superfície global e adaptado a uma superfície regional
do Atlântico Sul (Adaptado de Michael, 2007)
A origem do nome da corrente de Angola está associada a sua localização paralela à costa de
Angola, zona onde atinge a sua maior intensidade. Na Figura 4 também é visível o Dome de
Angola que é uma estrutura sazonal que normalmente só está presente durante verão (Mazeika,
1967), e a sua largura e extensão dependem da intensidade dos ventos alísios de sudeste
(Signorini et al., 1999).

2.2.2. Temperatura da água do mar
A temperatura da água do mar reveste-se de um carácter não somente ecológico mas também
pode servir como indicador da ocorrência ou não de determinados processos físicos nos oceanos
(Sangolay, 2004).
A temperatura ao longo da costa angolana varia com a estação do ano. Durante o período com
temperaturas do ar mais elevadas, a estação quente (Fevereiro – Abril) a temperatura da água
à superfície varia entre 25 e 28º C, a partir dos 6º S de longitude até ao norte da Corrente de
Benguela (região do Namibe). Nesta zona, a camada superficial apresenta-se estável e com uma
termoclina bem desenvolvida entre 20 e 50 m de profundidade (AXELSEN, 2003). Ao sul do
Namibe até a foz do rio Cunene (zona típica de influência da Corrente de Benguela na costa
angolana), a temperatura da água à superfície durante a estação quente, varia entre 17 e 24º C.
Na estação fria (Junho – Agosto) a partir dos 6º S latitude até ao norte da corrente de Benguela
a temperatura, à superfície da água, geralmente é de 20 ─ 22º C. Na zona de influência da
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Corrente de Benguela a temperatura, à superfície na estação fria varia entre é de 15 ─ 18º C
(AXELSEN et al, 2003).

2.2.3. Salinidade
A variação da salinidade em águas superficiais é maior que em camadas profundas, devido às
flutuações que ocorrem primariamente por ação da interação atmosfera-oceano. Abaixo da
camada superficial existe uma camada denominada haloclina onde a salinidade muda
rapidamente com a profundidade até cerca dos 1000 m de profundidade. Abaixo desta
profundidade a salinidade vária pouco, apresentando valores entre 34,5 e 35,0 em todas as
latitudes (Silva et al, 2001).
As grandes diferenças entre os valores de salinidade nos ecossistemas marinhos são resultantes
de vários fatores, entre os quais destacam-se: o balanço entre a evaporação e a precipitação, o
grau de influência e composição das águas subterrâneas (Esteves, 1988) e a ação de influxos
de água doce proveniente dos rios.
Segundo alguns autores (SALINAS et al, 1987), (Pereira, 1991) e (AXELSEN et al, 2003), ao
longo da orla costeira Angolana, há pouca variação de salinidade ao longo da coluna de água.
As águas superficiais e mais profundas apresentam um valor de salinidade acima de 35 (em
média 35,5 – 35,8), enquanto nas áreas sob influências do influxo de águas dos grandes rios a
salinidade geralmente é menor que 35 (Esteves, 1988).
A salinidade da água que se encontra dentro do dome de Angola (35,5) é menor do que a da
água circundante (35,8-36). De acordo com (Mazeika, 1967), isto pode ser devido a uma mistura
vertical de baixa salinidade proveniente da água do rio Congo. De acordo com este autor, as
baixas concentrações de oxigénio, mesmo das águas pouco profundas, estão relacionadas com
o afloramento costeiro e atividade biológica.

2.2.4. Massas de água do atlântico Sul
A massa de água oceânica é constantemente deslocada e misturada por movimentos,
provocados pela interferência de dois mecanismos fundamentais: os ventos e as diferenças de
densidade, cuja origem se encontra na superfície de contacto entre a atmosfera e o mar.
As várias massas de águas oceânicas possuem propriedades distintas e identificáveis e a
mistura entre as massas de água distintas é pouco frequente. As massas de água no oceano,
movem-se na vertical e na horizontal, podem ser definidas pela sua temperatura e salinidades
(através da análise de diagramas T-S; Temperatura-Salinidade).
O Diagrama T-S é um diagrama cartesiano ortogonal, geralmente toma-se como eixo das
ordenadas a temperatura e o eixo das abscissas a salinidade. Considerando que a equação de
estado da água do mar, à pressão atmosférica, é função somente de variáveis de estado S-T,
pode-se sobrepor a esse diagrama uma família de curvas. Estas curvas representam a
densidade da água do mar (volume específico ou parâmetro convencional associado).
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A circulação vertical nos oceanos é controlada por variações da temperatura e salinidade, e por
isso é chamada Circulação termohalina. As suas componentes principais são as massas de água
densas e frias produzidas à superfície nas zonas polares, que afundam e se espalham através
dos oceanos, deslocando-se por baixo de todas as outras massas de água. A massa de água na
zona em estudo torna-se gradualmente mais fria e menos salina, quando viaja para o Sul. Nas
águas superficiais a densidade é controlada pela temperatura e salinidade. No oceano profundo
a pressão desempenha também um papel importante.

2.2.5. Caracterização da maré na baía de Luanda
Matematicamente a maré é uma soma de sinusoides (onde constituintes) cuja periodicidade é
conhecida e depende principalmente de factores astronómicos. Ou seja a maré é a subida e
descida do nível das águas devida a atração gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua sobre a
terra, mas também a efeitos meteorológicos e sazonais.
A análise dos níveis de maré está direitamente relacionado com as variações da altura de água,
que podem ser representadas pela soma de um número finito de termos harmónicos (cossenos)
aos quais se dá o nome de constituintes de maré (Tabela 1 – apresenta as principais constituintes
de maré obtidas a partir de medições efectuadas numa estação localizada do Porto de Luanda).
Chamam-se constantes harmónicas (CH) aos pares de valores de amplitude e fase de cada
constituinte.
Os dados de maré na baía de Luanda bem como as constantes harmónicas fundamentais foram
obtidas através do Instituto Hidrográfico Português, que tem registo de observações
maregráficas do ano de 1973. As medições foram obtidas por um marégrafo, localizado no canto
Sul do cais das instalações Navais no Porto de Luanda (Latitude 8º 47,2´ S; Longitude 13º 14,2´
E), com alturas de maré referidas ao nível do zero hidrográfico e o zero hidrográfico situado a
1,10 m abaixo do nível médio do mar:
A tabela 1 mostra as características das principais constantes harmónicas fundamentais,
constituintes da força geradora de maré bem como os valores de amplitude e fase obtidos para
a baía de Luanda.
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Tabela 1 - Características das constantes harmónicas principais
Espécie

Nome

Símbolo

Principal
Semi –

Lunar

diurna

Principal
Solar
Luni – Solar

Diurnas

diurnal
Principal
lunar diurnal

Amplitude
(m)

Fase(º)

M2

0,482

107

S2

0,159

135,7

K1

0,08

20

O1

0,01

263,8

Os valores da Tabela 1 foram utilizados para calcular o tipo de maré da baía, através do fator de
forma F, que é a razão entre a soma da amplitude das principais constituintes diurnas e as semi
– diurnas:
(𝐾 −𝑂1 )

𝐹 = (𝑀1

2 −𝑆2 )

(1)

se 0 <F <0,25 a Maré é semi – diurna, se 0,25 <F <3 a maré é de mistura e a maré é diurna
quando F> 3.
Segundo a equação descrita acima o fator em forma a baía de Luanda é igual a 0,21 logo
recebe a denominação de semi – diurna.
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3. Sistema de modelos da baía de Luanda
A primeira etapa para a modelação de um sistema é a escolha do modelo numérico a utilizar.
Atualmente existem alguns modelos “open source” disponíveis, e a escolha do modelo deve ser
baseada na sua capacidade de simular os processos pretendidos. Para o presente estudo foi
escolhido o modelo MOHID Water, não só por ter capacidade de dar resposta aos objetivos do
trabalho mas também por ser o modelo que é utilizado no MARETEC (Marine and Environmental
Techonology Research Center), o centro de investigação onde foi desenvolvido este trabalho. A
etapa seguinte é a implementação do modelo numérico à área de estudo, permitindo simular os
processos responsáveis pela dispersão e transporte de efluentes, que deriva da descarga direta
na baía de Luanda.
O primeiro passo é ter um modelo conceptual do sistema que queremos estudar. O modelo
conceptual descreve a ideia – “o conceito” – que temos do sistema. E com base neste modelo
conceptual que deveremos (1) escolher os processos a simular, através dos parâmetros que os
selecionam e (2) a parametrização desses processos. A seleção dos processos e dos parâmetros
faz-se através dos ficheiros de entrada do modelo.
O modelo conceptual para a hidrodinâmica deve descrever o padrão de circulação, o forçamento
do escoamento e deve dar uma ideia da gama de velocidades e de variações de nível que
esperamos encontrar nos resultados.
O modelo MOHID, acrónimo para Modelo Hidrodinâmico utiliza uma programação orientada por
objetos, o que permite a simulação integrada de vários processos e a diferentes escalas, sendo
por isso adequado ao estudo de sistemas que se estendem desde a bacia de drenagem ao
oceano aberto.

3.1.

Princípios teóricos do modelo hidrodinâmico

O modelo hidrodinâmico MOHID resolve as equações para águas pouco profundas com as
seguintes aproximações:


Aproximação Hidrostática



Aproximação de Boussinesq (densidade)

As velocidades em cada camada dependem das forças de atrito na interface que depende da
difusidade e do gradiente de velocidade.
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3.2.

Descritização horizontal e vertical

A malha de cálculo adaptada pelo modelo MOHID é uma malha descentrada do tipo C de
Arakawa sendo as células de cálculo hexaedros, em que as velocidades (e os fluxos) são
calculadas nas faces das células e as propriedades da água (escalares) no centro das células
(figura 5). As velocidades verticais (w) (modelação tridimensional) são calculadas nas faces
horizontais das células (inferior e superior). A malha da indicação da localização dos pontos de
cálculo das propriedades Z e das velocidades U e V.

Figura 5 - Descrição da malha de Arakwa tipo C utilizada pelo Mohid
Fonte: http://www.mohid.com/wiki
A discretização vertical é efetuada com base numa coordenada genérica que permite a divisão
vertical do domínio em zonas com tipos de coordenada diferentes. Na horizontal é usado uma
malha descentrada clássica. O esquema temporal é do tipo semi – implícito (Santos & Neves,
1991).
O modelo hidrodinâmico 2D é o caso particular de um modelo 3D com uma única camada sigma
ao longo da coluna de água.

3.3.

Transporte lagrangeano

O módulo de transporte lagrangeano do sistema de modelos MOHID tem diversas aplicações,
possibilitando a simulação do movimento de traçadores com determinadas propriedades, com
base num campo de velocidades calculado com os módulos hidrodinâmicos 2D ou 3D.
O módulo lagrangeano faz uso do conceito de traçador. Cada traçador é caracterizado pelas
coordenadas espaciais, volume e uma lista de propriedades (cada qual com uma dada
concentração). Os traçadores podem ser emitidos só num ponto, emissão pontual, ou numa
determinada área, emissão em caixa. A divisão do domínio em caixas permite o cálculo do tempo
de residência dos traçadores no interior das caixas e a origem da água presente no interior delas.
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Os traçadores podem ser utilizados para simular os mais diversos tipos de fenómenos como seja,
por exemplo, a dispersão de efluentes domésticos, como é o caso deste trabalho.
O fator de maior influência na movimentação de um dado traçador é a sua velocidade média. O
movimento de um traçador é forçado pelo campo de velocidades gerado pelo modelo
hidrodinâmico, a figura 8 mostra esquematicamente como é efectuado o fluxo de informação os
vários módulos do modelo. Outra importante característica do modelo de transporte lagrangeano
é a sua capacidade de calcular o tempo de residência, que é bastante útil, no estudo de trocas
de massas de água em baías e estuários.

Geometria

Superfície

Hidrodinâmica

Lagrangeano

Comprimento
de mistura

Turbulência

Figura 6 - Fluxo de informação entre o módulo lagrangeano e outros módulos
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3.4.

Metodologia de implementação do sistema de modelos

Para elaboração deste trabalho, começou-se por delimitar a área de estudo e por construir a
linha de costa, de seguida obtiveram-se os pontos batimétricos da zona de estudo e dados de
maré e meteorológicos da baía. Para a implementação do sistema de modelos da Baía de
Luanda foram definidos, quatro níveis de modelos encaixados. Para criar e efetuar as simulações
deste sistema de modelos foi utilizado o software Mohid Studio.
Para simular a hidrodinâmica da baía de Luanda utilizou-se um sistema de modelo composto por
três modelos encaixados. O primeiro modelo (nível 1) é um modelo 2D de maré que cobre mais
de metade da orla costeira Angolana e que fornece as condições de fronteira ao modelo do nível
2 (que é o primeiro modelo encaixado). O modelo de nível 2 é um modelo 3D com uma resolução
horizontal de 8 km e a mesma dimensão horizontal do nível 1. O modelo de nível 3 e nível 4 são
modelo 3D com uma resolução horizontal de 2 km e 400 m, respectivamente. Os modelos de
nível 2, nível 3 e nível 4) utilizam 50 camadas na vertical, sendo 7 camadas sigma junto à
superfície e 43 camadas cartesianas. Na zona da baía temos camadas mais finas à superfície
que são representadas pelas camadas na vertical.
Após a implementação do primeiro nível do sistema de modelos, um modelo 2D para simular a
propagação da maré na região.
Foram implementados os modelos hidrodinâmicos tridimensionais (nível 2, nível 3 e nível 4)
encaixados utilizando a metodologia de downscaling (Campuzano et al., 2013). A Figura 7 mostra
os domínios e as batimetrias dos vários níveis de modelos encaixados utilizados no presente
estudo.
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Figura 7 – Domínios de modelos encaixados (nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4) utilizados na implementação do sistema de modelos da baía
de Luanda e respectivas batimetrias
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3.4.1. Batimetria
As batimetrias utilizadas neste trabalho (Figura 7 e Figura 8) foram obtidas por interpolação dos
pontos batimétricos (que devem ter a menor resolução possível). Para construir as batimetrias
dos vários modelos encaixados, começou-se por contruir a linha de costa utilizando a ferramenta
Google Earth como base e as malhas dos vários modelos encaixados. As várias batimetrias
foram construídas utilizando o software Mohid Studio sendo necessário para além da linha de
costa e da malha horizontal do modelo a informação dos pontos batimétricos.

Figura 8 - Domínio regional de alta resolução na implementação do MOHID para a região de
Luanda
Os pontos batimétricos foram obtidos da base de dados STRM. Para o caso da batimetria do
nível 4, para além destes pontos foi também utilizada a informação retirada da carta náutica
número 302 do Instituto geográfico e Cadastral de Angola (IGCA), no caso da baía de Luanda.

3.4.2. Condições iniciais e de fronteira
As condições iniciais especificam o estado do sistema no arranque do modelo. Podem ser
especificadas a partir de dados de campo ou a partir de resultados de modelos. As condições
iniciais e de fronteira fazem parte da solução.
O resultado da integração de uma equação diferencial depende das condições iniciais e das
condições de fronteira. As condições iniciais vão sendo esquecidas pelo modelo, que ao fim de
um tempo da ordem do tempo de residência do sistema passa a depender das condições de
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fronteira e da importância relativa dos processos internos descritos pelas equações e pelos
parâmetros do modelo.
O modelo de nível 1 é um modelo nível 2D forçado na fronteira com os resultados do modelo
global de maré FES2012.
O primeiro modelo encaixado (nível 2) é um modelo 3D com uma malha horizontal de 8 km,
forçado em todo o domínio com os resultados do modelo global atmosférico GFS (The Global
Forescasting System) com 0,25º de resolução, como condições de fronteira para o nível utilizouse os resultados de maré obtidos com o modelo de nível 1 e para a temperatura e salinidade os
resultados do modelo global MyOcean (global-analysis-forecast-phy-001-024_1494953765722).
Nos modelos dos níveis seguintes (nível 3 e nível 4), com uma malha horizontal com uma
resolução de 2 km e 500 m, respectivamente, é efectuada a assimilação na fronteira dos
resultados (nível, velocidades, temperatura e salinidade) dos modelos dos níveis anteriores e
são também forçados com os resultados do modelo atmosférico GFS.

3.5.

Validação do modelo hidrodinâmico na baía de Luanda

Neste ponto será feita uma análise de comparativa e dos resultados do modelo hidrodinâmico
2D e do modelo baroclínico 3D, comparando os resultados dos modelos com as observações,
dos flutuadores Argo, resultados do MyOcean, do modelo de maré FES 2012 e imagens de
satélite. Os resultados do modelo 2D e 3D serão analisados à luz de outros estudos científicos
descritos para a baía de Luanda.

3.5.1. Maré
A simulação hidrodinâmica do modelo 2D foi efectuada para um período de 3 meses de Janeiro
a Março de 2016 e consiste na obtenção de resultados de nível da água para o domínio em
estudo. Estes resultados foram comparados com os dados medidos por um marégrafo localizado
no Porto de Luanda.
Os dados de maré para a baía de Luanda, foram obtidos a partir da tabela de maré
disponibilizada pelo Instituto Hidrográfico Português (PRT_612_NOTES_2016) conforme
descrito na secção 2.2.5.
A figura 9 e a Tabela 2 mostra a comparação da fase e da amplitude das principais constituintes
de maré (O1, K1, M2, S2) obtida com os resultados do modelo e com os dados do marégrafo.
A análise mostra de uma forma geral uma boa concordância entre as duas séries temporais, e
um coeficiente de correlação entre as duas séries de 98,1%, o que indica que o modelo reproduz
bem o sinal de maré neste local.
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Figura 9 - Comparação entre os resultados do modelo Mohid e os dados maregráficos
Da análise dos resultados apresentados na Tabela 2 podemos verificar que as maiores
diferenças ocorreram para a fase das componentes S2 (principal solar) M2 (principal lunar) com
diferenças entre os resultados do modelo e os dados do marégrafo entre 23º e 29º. Esta diferença
pode ser justificada pelo facto das observações maregráficas terem sido efectuadas em 1973, e
desde essa data foram efectuadas intervenções no sistema que podem ter alterado a sua
batimetria.
Tabela 2 – Amplitude e fase das principais constituintes de maré obtidas com os resultados do
modelo e com os dados do marégrafo
Resultados Modelo
Maré

Dados Marégrafo

Diferença

Amplitude
(m)

Fase(º)

Amplitude
(m)

Fase(º)

Fase(º)

Amplitude
(m)

O1

0,0101

249

0,01

264

15

0,0001

K1

0,0918

14,12

0,08

20

5,88

0,0118

M2

0,5071

78,36

0,48

107,2

28,84

0,027

S2

0,1804

113,14

0,159

135,7

22,56

0,0214

Os resultados de nível obtidos com o modelo para um ponto na baía de Luanda foram
comparados com a série temporal gerada a partir das constituintes harmónicas dos dados do
marégrafo (Figura 10), através do programa T – Tide do software Matlab. O período em análise
corresponde aos últimos 15 dias de Janeiro de 2016.
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Esta comparação permite verificar que a amplitude e fase da maré do modelo estão de acordo
com os dados. Nesta figura é também possível observar o ciclo de maré viva no dia 11 de
Fevereiro de 2016 e maré mortas no dia 10 de Fevereiro de 2016.
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Figura 10 – Análise comparativa entre a série temporal reconstituída a partir das constituintes harmónicas dos dados do marégrafo e a série temporal dos
resultados do modelo Mohid

3.5.2. Flutuadores Argo
Para validar os resultados do modelo em termos de estrutura vertical foram utilizados dados dos
flutuadores

Argo.

A

rede

global

de

flutuadores

Argo

(www.argo.ucsd.edu,

http://argo.jcommops.org) é constituída por um conjunto permanente de pelo menos 3000
instrumentos derivantes autónomos espalhados por todos os oceanos.
Tipicamente, cada flutuador Argo é programado para derivar com as correntes a uma
profundidade de 1000-2000 m durante cerca de 9 dias, ajustando em seguida a sua flutuabilidade
para vir a té à superfície. Durante a fase de subida o flutuador mede e regista a temperatura e
salinidade do oceano dos 2000 m até à superfície do mar. Os flutuadores permanecem à
superfície por um período de cerca de 12 horas, durante as quais transmite via satélite a sua
posição geográfica e os dados da estrutura vertical do oceano registados durante a subida.
Os perfis verticais de salinidade e temperatura registados através das bóias Argos foram
comparadas com os resultados obtidos com o modelo para o mesmo local e instante.
Para analisar a concordância entre estes resultados do modelo e os resultados dos flutuadores
usaram-se as seguintes análises estatísticas: correlação de Pearson (equação 14), Bias
(equação 17) e RMSE (equação 18).
A equação de coeficiente de correlação de Pearson é calculada pela seguinte forma:
𝑟=

∑𝑛
̅)
𝑖−1(𝑥𝑖 −𝑥̅ )(𝑦𝑖 −𝑦
𝑛
2
̅)2
√∑𝑛
𝑖−1(𝑥𝑖 −𝑥̅ ) √∑𝑖−1(𝑦𝑖 −𝑦

=

𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)
√𝑣𝑎𝑟(𝑋).𝑣𝑎𝑟(𝑌)

(2)

em que x1, x2,…, xn e y1, y2, … yn são os valores médios de ambas as variáveis e:
1

𝑥̅ = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
𝑛

1

𝑦̅ = ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖
𝑛

(3)
(4)

São as médias aritméticas de ambas as variáveis. A análise de correlação de Pearson indica a
relação entre duas variáveis lineares e os valores sempre serão +1 e -1. O sinal indica se a
correlação é positiva ou negativa, e o valor indica a concordância entre as variáveis.
A Bias (enviesamento) é a diferença entre o valor esperado da predição do modelo (média das
predições) e o valor real, dados é representada pela fórmula:
𝐸[ℎ̅(𝑥) − 𝑓(𝑥)]

(5)

em que a variância do modelo ℎ̅(𝑥) apróxima da função de dados observados 𝑓(𝑥).
A avaliação dos resultados do modelo através da RMSE é determinada pela fórmula:
1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛𝑖−1(𝑋𝑠𝑖 − 𝑌𝑒𝑐 )2
𝑛

(6)

24

em que n representa o número de dados, Xsi média dos resultados do modelo e Yec média dos
dados observados.
Na Figura 11 e Figura 12 apresentam-se dois dos resultados obtidos para o dia 6 de Março e 9
de Março de 2016, respectivamente. As figuras apresentadas mostram a comparação dos perfis
obtidos com as bóias argo (linha azul), os resultados do modelo MOHID (linha vermelha) e os
resultados do MyOcean (linha verde). Para além dos perfis é também possível visualizar o
diagrama T_S e o valor das variáveis estatísticas calculadas (coeficiente de correlação, bias,
RMSE e Skwness).
Para os perfis de temperatura em ambas as datas obtiveram-se correlações entre os dados das
bóias e os resultados do modelo MOHID acima de 0,98, o que mostra que os resultados do
modelo são concordantes com as observações. Comparando os resultados dos modelos MOHID
e MyOcean verifica-se que para a temperatura obtiveram-se correlações semelhantes.
No caso dos perfis de salinidade, em ambos os casos analisados, obtiveram-se valores de
correlação mais baixos (0,88 e 0,66) quando comparados com a temperatura. Da análise dos
diagramas T-S pode-se verificar qua as maiores diferenças de salinidade, cerca de 4, ocorrem
nos primeiros metros da coluna de água no dia 9 de Março (Figura 12).
Apesar das diferenças, de forma geral os resultados mostram que o modelo MOHID consegue
reproduzir a estrutura vertical da zona em estudo.

25

Figura 11 - Perfis verticais de temperatura e salinidade medidos pelas Argo, MyOcean e
previstos pelo modelo MOHID para o instante temporal 6 de Março de 2016
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Figura 12 - Perfis verticais de temperatura e salinidade medidos pelas Argo, MyOcean e
previstos pelo modelo MOHID para o instante temporal 9 de Março de 2016

3.5.3. Imagens de deteção remota e da temperatura da superfície do mar
Para validar os resultados da temperatura da superfície do mar foi utilizado um produto de
detecção remota, disponibilizado pelo grupo Remote Sensing System (www.remss.com), que é
uma combinação de dados de um sensor de micro-ondas e de um sensor de infravermelhos com
uma resolução espacial de 9 km. Diariamente é disponibilizada uma imagem representativa da
temperatura da superfície do mar às 12h00m.
As Figura 13 e Figura 14 mostram uma comparação da temperatura da superfície do mar obtida
por detecção remota e os resultados do modelo numérico, para o dia 3 de Fevereiro e 12 de Abril
de 2016, respectivamente. Para estas comparações foram utilizados os resultados do modelo de
nível 2, com uma resolução espacial de 8 km, dado que o domínio dos modelos de nível 3 e 4
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encontram-se situados muito junto à zona costeira, zona onde existem limitações de dados de
detecção remota devido à proximidade de terra.
Para ambos os dias obtiveram-se correlações entre dados e os resultados do modelo de cerca
de 0,5. Contudo, olhando para os padrões de temperatura verifica-se que para o dia 12 de Abril
(Figura 14) os resultados do modelo tem um padrão mais semelhante ao dos dados e que
comparativamente o modelo apresenta sempre valores de SST inferiores.
Comparando os dados de SST com os resultados do modelo MyOcean verificam-se diferenças
semelhantes às obtidas com o modelo MOHID. Como o modelo de nível 2 é forçado na fronteira
com os resultados do modelo MyOcean a informação que entra no modelo já tem essa diferença.
Outra limitação prende-se com resolução espacial da informação atmosférica, que provêm do
modelo GFS e que tem uma resolução de cerca de 27 km. Apesar destas limitações os resultados
obtidos de SST são razoáveis, podendo eventualmente ser melhorados se forem utilizados
resultados de outros modelos hidrodinâmicos como condições de fronteira e uma modelo
atmosférico com uma melhor resolução espacial.

28

Figura 13 - Mohid vs Satélite com resultados no início da simulação
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Figura 14 - Mohid vs Satélite com resultados no fim da simulação
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4. Análise e discrição dos resultados
Depois da validação do sistema de modelos pretende-se através da análise dos resultados
compreender a hidrodinâmica da zona de estudo, e estudar o impacte das descargas de águas
residuais na Baía através traçadores lagrangeanos. Para isso foram apresentam-se os
resultados da evolução da maré e da circulação. Para estudar a dispersão das descargas de
efluentes na Baía foram simulados dois cenários, com direções do vento predominantes
contrárias (o instante de vento predominante é de Sul, que pode levar a aumentar o tempo de
residência). As simulações efectuadas correspondem ao período compreendido entre 20 de
Fevereiro até 30 de Abril.

4.1.

Caracterização hidrodinâmica da área de estudo

Neste ponto será feita uma análise da hidrodinâmica da zona de estudo, a partir dos resultados
do modelo hidrodinâmico 2D e dos modelos baroclínicos 3D, através da interpretação e
comparação dos resultados da velocidade residual na superfície e em profundidade, bem como
o fluxo residual e a influência das correntes da maré na circulação na zona da baía de Luanda.
Será também efectuada uma análise dos padrões de vento para o período simulado de modo a
possibilitar uma melhor interpretação uma melhor interpretação dos resultados do modelo
hidrodinâmico.

4.1.1. Condições meteorológicas
Em termos de condições meteorológicas foi analisado a informação fornecida pelo modelo de
previsão global GFS (Global Forcasting System), do National Centers for Environmental
Prediction (NCEP), cujos resultados são utilizados como condições de fronteiras atmosféricas
para os níveis 2, 3 e 4 dos modelos hidrodinâmicos. Para as simulações foi utilizado o produto
GFS,

com

uma

resolução

horizontal

de

0,25º,

disponível

em

https://www.ncdc.noaa.gov/pmb/produts/gfs/.
A Figura 15 mostra para um dado instante da simulação a velocidade e a direcção do vento
(interpolado dos resultados do modelo GFS) para a malha do nível 4 (resolução horizontal de
500m). Dado que a resolução do GFS é de 0,25º, cerca de 27 km, o vento é igual em todo o
domínio de cálculo, o que é uma limitação que deve ser considerada na interpolação dos
resultados do modelo hidrodinâmico.
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Figura 15 - Forçamento meteorológico, vento imposto ao modelo nível 4, no dia 01 de Março de
2016 às 12 horas
Para analisar melhor as condições meteorológicas para o período simulado, de Fevereiro a Abril
de 2016, efectuaram-se rosas-dos-ventos com a informação mensal dos ventos do modelo GFS
num ponto na zona da baía de Luanda (Figura 16).
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Figura 16 - Direção e intensidade do vento para o período entre Fevereiro, Março e Abril
A Figura 16 mostra ventos predominantes de Sul e Sudoeste para os meses de Fevereiro e
Março e no mês de Abril ventos predominantes de Nordeste e Sul. Os resultados obtidos estão
de acordo com o padrão típico de vento da região em estudo para esta época do ano (verão) ou
seja ventos de Nordeste e Sudoeste com intensidade moderada (não ultrapassando 30 km/h) e
ventos de Este e Sul pouco frequentes.
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4.2.

Velocidades das correntes instantâneas

A Figura 17 mostra os resultados de velocidade instantânea à superfície para o dia 11 de Março
de 2016 para uma situação de preia – mar com nível de maré de cerca de 2 m (Figura 18) e
baixa – mar com nível de maré de cerca de 0,5m (Figura 18). As setas nas figuras representam
a magnitude e direção da velocidade do escoamento, e as cores a intensidade ou magnitude das
velocidades.

Figura 17 - Mapa das correntes superficiais em preia-mar e baixa-mar
A análise da Figura 17 mostra que a velocidade das correntes à superfície variam com o ciclo de
maré, sendo que no interior da baía e junto à extremidade da ilha de Luanda verificam-se
velocidades à superfície mais elevadas na vazante, com uma intensidade máxima na ordem de
0,5 m/s, do que na enchente. As velocidades apresentam uma certa assimetria na circulação no
interior da baía de Luanda, proporcionando um aumento da turbulência, o que acarreta uma
mistura maior das águas.
O campo de velocidade à superfície mostra, uma curvatura do escoamento à esquerda do lado
da embocadura da baía durante a vazante localizado no ponto final da ilha e do lado direito
durante a enchente localizado próximo da refinaria de Luanda. Com a predominância da corrente
fria de Benguela com direção na zona costeira adjacente à baía de Luanda.
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Figura 18 - Evolução do nível de maré calculado pelo modelo (linha azul) e obtido a partir das
componentes harmónicas do maregráfo (linha laranja)
A Figura 19 apresenta dois instantes das velocidades instantâneas em profundidade para o dia
11 de Março de 2016. As setas nas figuras mostram a direcção da velocidade do escoamento
para maré de vazante e enchente.
Comparando as Figura 17 com a Figura 19, podemos notar uma diminuição da velocidade do
escoamento quanto estamos na presença de baixa- mar e também na direcção aos 8,36 m de
profundidade, após a curvatura da direcção, regista uma menor intensidade da mesma corrente
com o mesmo sentido e no interior da baía começa a contornar para a direita com um pequeno
jato de vazante.
O padrão de circulação para a esta profundidade continua ser em preia-mar e esta associada a
corrente exterior que flui para Norte e à curvatura do escoamento de enchente (a Sudoeste da
baía), que tem que contornar a ponta da baía (ponto final), para entrar na baía e deflectido para
a esquerda.
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Figura 19 - Mapa das correntes em profundidade na baía de Luanda no dia 11 de Março de
2016 às 03 horas (1) e 18 horas (2).
Aqui também podemos concluir que estamos nas regiões instáveis onde há formação de vórtices
ciclónicos e anticiclónicos associados a movimentos verticais importantes, isto é, presença de
massas de água diferentes como a corrente de Benguela e da contra corrente equatorial Sul.
Estas massas de água ajudam a perceber um pouco a circulação no atlântico Sul, porque junto
da costa Africana, a corrente de Benguela flui para Norte, devido ao empilhamento de água e
conservação de massa provocados pelas seguintes correntes: contra corrente equatorial Sul,
corrente Circumpolar Antártica e a corrente do Brasil.
Foi feito um corte vertical, considerando a mesma profundidade (8,36m), para podermos analisar
melhor o escoamento. A Figura 20 mostra que junto a costa originam declives na superfície do
mar que fazem variar a pressão hidrostática ao longo de superfícies horizontais em profundidade
no oceano. A água tende a mover-se para eliminar as diferenças horizontais no campo da
pressão e podemos notar ainda duas situações diferente, ou seja temos uma situação de
equilíbrio geostrófico – quando a força do gradiente de pressão e a força de Coriólis cancelamse, logo o movimento tem velocidade constante, e por outro lado podemos notar uma situação
inicial – quando há movimento acelerado “descendendo” ao longo do gradiente de pressão.
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Figura 20 - Corte vertical a jusante da Baía a partir de 8,36 m de profundidade

4.2.1. Circulação residual instantâneo
A velocidade residual consiste na média das velocidades, durante um determinado período da
simulação, e expressa-se em m/s. O fluxo residual por unidade de profundidade corresponde,
por sua vez, ao caudal pela largura de uma célula ou, pode ser definido como a velocidade
integrada na coluna e água e é dada em m 2/s.
A Figura 21 mostra o campo do fluxo residual, que permite compreender as trocas de água na
baía para escalas de tempo superiores à do período de maré.

Figura 21 - Velocidade residual (Depth*Velocity)
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Observa-se que as maiores intensidades de corrente ocorrem na maré vazante e que o fluxo
mais forte ocorre muito próximo a linha de costa ao longo do eixo que conecta a saída da baía,
com uma segunda área de aceleração do fluxo próxima ao mar aberto. Esta circulação fornece
informação qualitativa sobre o transporte em escala de tempos superiores às da maré (no caso
da figura 20 em especifico são o residual de uma simulação de 10 dias). Uma vez que o fluxo
residual é produzido pelo vento, mostra a concordância porque estas apresentam velocidades
baixas, ou seja as velocidades máximas são baixas. Esta afirmação de que as velocidades
máximas são baixas, ganha mais força, porque estamos na presença de uma maré de vazante
e estas são de menor duração mais estão associadas às maiores velocidades de fluxo,
principalmente próximo à superfície.
A Figura 22 mostra o fluxo residual calculado a partir do 1º nível encaixado, onde é visível a baixa
velocidades residual sendo que as velocidades residuais mais elevadas encontram-se na
superfície com valores entre os 0,2 e 0,4 m/s. A partir deste corte vertical também podemos
concluir que a velocidade residual vai diminuindo com a profundidade, sendo que abaixo dos 50
m de profundidade não ultrapassa os 0,2 m/s.

Figura 22 - Perfil Longitudinal do módulo da velocidade residual até os 200 m de profundidade
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Figura 23 – Mapa da velocidades residual a superfície (1) e a 8,36 metros de profundidade (2)
na baía de Luanda
A Figura 23 mostra o mapa da velocidade residual à superfície e a 8,36 m de profundidade, em
ambos os casos observam-se valores de velocidade residual baixos (máximo de 0,07 m/s). A
velocidade residual à superfície mostra um padrão predominante de vazante em todo o interior
da baía com uma intensidade baixa (inferior a 0,01 m/s) no topo da baía e uma maior intensidade
à saída da baía junto à extremidade da ilha de Luanda, da ordem dos 0,07 m/s. Na zona costeira
adjacente à ilha de luanda observa-se a presença de uma corrente para norte, que está
associada à corrente de Benguela.
A velocidade residual a 8,36 m de profundidade mostra um padrão predominante de enchente
no interior da baía. Na zona exterior adjacente à ilha de Luanda verifica-se a presença de um
vórtice. Nota-se ainda uma circulação de pequena escala, sendo que os vectores convergem no
exterior da baía no sentido Sul, em resultado da ressurgência da água (ventos soprando sobre a
superfície da zona costeira retiram água e quando isso acontece as águas profundas ascendem
para substituir a que foi retirada).
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4.2.2. Temperatura da água
A temperatura da superfície do mar depende da quantidade de energia radiante que recebe
(insolação) e da quantidade de calor que perde através do processo de evaporação e por
condução.
A superfície do mar é mais quente que o ar imediatamente acima dela e dessa forma o calor
pode ser transferido do mar para o ar através do fenômeno da condução. Essa perda é
relativamente pequena considerando-se o balanço total de calor do oceano e seria desprezível
se não houvesse também a ação da mistura convectiva produzida pelos ventos que remove a
camada mais quente que se encontra de logo acima da superfície. Ao longo da baía de Luanda
regista-se uma pequena variação da temperatura superficial da água que apresenta uma
oscilação entre os 25,5ºC e os 27,5ºC, como mostra a figura 24. As temperaturas ao longo da
orla costeira angolana é variam devido ao afloramento costeiro (upwellings).

Figura 24 - Mapa da temperatura superficial
E tal como descrito no ponto 2.2.2. a temperatura ao longo da costa angolana varia com as
estações do ano e durante o período com temperaturas mais elevadas da estação quente,
(Fevereiro – Abril) a temperatura da água à superfície varia entre 25 e 28º C, o que é concordante
com os resultados obtidos com o modelo.
Para caracterizar a região relativamente à estrutura vertical da temperatura ao longo da coluna
de água, estão representados na Figura 25 dois perfis verticais de temperatura extraídos em dois
pontos do domínio (ver mapa com a localização dos pontos da Figura 25).
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Figura 25 - Perfil vertical da temperatura (ºC)
Da análise dos perfis observando que a temperatura da água decresce com a profundidade,
sendo 100 metros de profundidade e aos até 1000 metros a temperatura diminui rapidamente
dando origem ao que se chama termoclina permanente abaixo da qual a temperatura decresce
gradualmente até atingir cerca de 0 a 3 graus celsius. Entre a superfície e os 100 metros de
profundidade é também visível a formação da termoclina sazonal.

Figura 26 - Perfil longitudinal da temperatura da superfície até os 200 m de profundidade
A Figura 26 mostra um perfil longitudinal da temperatura da água para o dia 6 de de Março de
2016, mostrando uma estrutura vertical semelhante ao longo de toda a secção analisada.

4.2.3. Salinidade
Tal como foi descrito no ponto 6.2.2., na região superficial (na ordem das dezenas de metros) a
salinidade vária pouco, e segue-se uma região de forte gradiente vertical da salinidade
(haloclina). As distribuições de temperatura e salinidade fornecem informações que permitem
construir os padrões tridimensionais da circulação oceânica. Da mesma forma que os mapas de
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distribuição de temperatura, os mapas e perfis de salinidade dão informações sobre a
distribuição e estabilidade de salinidade que é mantida dinamicamente, tal como mostra a figura
27.

Figura 27 - Mapa da salinidade superficial
A Figura 27 mostra uma secção vertical de salinidade, mostrando o pequeno intervalo de
variação das salinidades. Os valores da superfície dependem dos valores da precipitação e
evaporação que está em equilíbrio climático. Abaixo de 1000 m entretanto a influência das
variações de superfície é pequena e a salinidade é regularmente encontrada entre 34,7 e 35 em
todas as latitudes, como podemos ver na figura 28.

Figura 28 - Perfil vertical da salinidade ao longo da coluna de água
Distribuições de salinidade são indicadores da circulação oceânica. Variações horizontais das
propriedades são, em geral, muito menores que as verticais. A salinidade também acompanha a
mesma variação, com a faixa de profundidade onde o gradiente é máximo “termoclina.” E tal
como no perfil vertical da temperatura a figura acima descreve um comportamento similar onde
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esta diminui com a profundidade. A variação mais alta da salinidade está na superfície através
do excesso de evaporação sobre a precipitação.
A salinidade mais baixa também, dá-se quando a evaporação menos a precipitação é menor do
que zero, este caso verifica-se no canto superior esquerdo do perfil vertical da salinidade, em
que a baixa salinidade na superfície esta associada à descarga de rios e a alta precipitação. Por
outro lado também verifica-se o máximo de salinidade a superfície aproximadamente 20 a 50
metros próximo ao topo da termoclina. E entre a superfície e os 50 metros de profundidade temos
um rápido aumento da salinidade, haloclina.
A figura 29 mostra um perfil longitudinal da salinidade para o dia 6 e 9 de Março de 2016, sendo
que entre a superfície até aos 50 m de profundidade, a superfície ela varia entre 34,6 e 35
aproximadamente e depois vai aumentando até aos 100 m de profundidade em que volta a
diminuir.

Figura 29 - Perfil longitudinal vertical da salinidade da superfície até os 200 m de
profundidade
Com o mesmo perfil e na mesma data e alterando a profundidade de 200 para 100 metros de
profundidade, podermos ver com melhor detalhe através da figura 29 o rápido aumento da
salinidade, que ajuda a perceber melhor o que foi dito no parágrafo acima.

4.3.

Dispersão do efluente usando traçadores lagrangeanos

A dispersão de efluentes foi feita através da simulação de traçadores lagrangeano. O módulo de
transporte lagrangeano permite a emissão dos traçadores através da emissão em caixas. A
emissão em caixas é utilizada para caracterizar massas de água e compreender os mecanismos
de trocas ao longo de secções. Este tipo de emissão consiste em definir uma origem não como
um ponto, mas sim uma área do domínio, sendo emitido em cada célula hidrodinâmica
pertencente a cada caixa com origem de traçadores de iguais características. Existem duas
opções de emissão:
1. Emitir um traçador por cada célula hidrodinâmica da caixa,
2. Ou associar a cada caixa de volume para os traçadores, sendo o número de traçadores
a emitir por célula igual ao volume desta a dividir pelo traçador.
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Esta última opção é utilizada para caracterizar trajetórias de grandes massas de água a sendo
a opção utilizada neste trabalho.
Foram simulados dois cenários para a dispersão de efluentes ao longo da baía de luanda, sendo
que ambas simulações assumem as mesmas caixas, mas para datas de início diferentes, o que
corresponde a ventos predominantes de quadrante Nordeste e Sudoeste. Definiram-se 3 caixas
e pretende-se com estas simulações estimar o tempo que as partículas levam a sair do interior
da baía (sendo que na caixa 1 temos 335 partículas na caixa 2 1443 e na caixa 3 1971 partículas).

Figura 30 - Transporte de efluentes com origem na baía de Luanda e com ventos na direção
Norte da Baía (caixa 1 a verde, caixa 2 a amarela e caixa 3 a vermelho)
É notório o aumento da dispersão quando temos as correntes no sentido a jusante no interior da
baía, sendo este um dos principais parâmetros que influenciam significativamente a dispersão.
Desde o início da simulação é possível ver que as partículas são transportadas Sul com maior
densidade de partículas que progridem ao largo da ilha de Luanda, desde que estas saem da
baía de Luanda. A mistura dos efluentes dá-se pelo facto de no instante inicial termos as setas
a indicar para dentro da baía.
E logo temos um cenário contrário, onde no instante inicial as setas são indicadas, para o exterior
da baía, sendo que o objetivo é ilustrar a dispersão quando esta mostra uma enchente. A figura
31 mostra o segundo cenário onde as condições hidrodinâmicas prendem os efluentes contra a
linha costeira a Oeste no interior da baía.
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Figura 31 - Transporte de efluentes com origem na baía de Luanda e com ventos na direção
Sul da Baía (caixa 1 a verde, caixa 2 a amarela e caixa 3 a vermelho)
É visível que a concentração a Noroeste da baía e a Sul entre os dias 2 e 3 de Abril é maior, e o
sentido das correntes fazem com que estas parecem ficar retidas junto a linha de costa. Podemos
ver dos através da figura 31 os traçadores 10 dias depois do início da simulação, que a dispersão
vai aumentando mesmo tendo em conta a mistura entre as partículas no interior da baía. Mesmo
tendo o padrão do vento com direção para o interior da baía, a figura mostra que alguns
traçadores saírem da baía, que esta associado com as oscilações de maré.
O movimento dos traçadores na baía de Luanda mostra-se influenciado pelo baixo valor do
campo hidrodinâmico – módulo da velocidade, e pelo vento, estes parâmetros são importantes
porque ajudam a compreender o tempo de residência da caixa 1 que localiza-se a jusante da
baía como mostra a Figura 32.
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Figura 32 - Análise do transporte de efluentes a partir de uma única caixa localizada a jusante
da baía de Luanda
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Com um total de 335 partículas e durante um mês de simulação não é o suficiente para que
tenhamos uma baía limpa isto quando temos uma única caixa. Por outro lado a baixa velocidade
no interior da baía e o padrão de circulação não ajuda a dispersão, sendo que os vórtices que
foram se formando na embocadura da baía arrastaram as partículas junto da linha de costa ou
seja mais junto a terra. A Figura 32 mostra desta forma o que não se conseguia analisar nas
duas figuras anteriores devido à sobreposição das partículas que só permitia analisar as
partículas que encontram-se nas caixas 2 e 3.
Pode-se concluir que com estas velocidades no interior da baía não se pode fazer ali descarga
porque estas vão ter um tempo de residência muito alto.

4.3.1. Tempo de residência
O módulo lagrangeano permite monitorar a dispersão de partículas no interior de caixas de
monitorização e calcular o tempo de residência no interior dessas caixas e a origem da água no
interior delas.
O tempo de residência define-se como o tempo necessário para que um contaminante
descarregado no interior de um sistema saia para o exterior. Este tempo é, por conseguinte,
equivalente ao tempo de renovação da água do sistema. Cada traçador tem um volume, definido
de tal modo que o somatório dos volumes dos traçadores é igual ao volume total do sistema. No
caso de emissões instantâneas nas caixas, essas contribuições são integradas, fornecendo a
contribuição integrada no tempo.
Adicionando-se todos os valores obtidos para as caixas de monitoramento que estejam
presentes no domínio, obtém-se o tempo de residência no interior de todo o sistema. A figura 33
mostra a percentagem de partículas que permanecem em cada caixa de emissão ao longo do
tempo de simulação.
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Figura 33 - Resultados da evolução temporal de traçadores emitidos em cada uma das caixas
a partir das duas simulações.
Os dois cenários simulados mostram tempo de residência semelhantes pelo que o se optou por
mostrar somente os resultados de ambas simulações. De forma geral ambas simulações,
mostram que nas três caixas mais de 50% das partículas saem da baía nos primeiros 15 dias de
simulação. E tal como ilustra a figura 33, a caixa 1 que está localizada a jusante da baía, a caixa
2 está localizada a montante que fica entre o Porto de Luanda e a base da sonils, e a caixa 3
que encontra-se a montante da baía. Consequentemente os traçadores da caixa 3 saem mais
rapidamente e os da caixa 1 são os que têm maior tempo de residência. Após um mês de
simulação só na Caixa 3 é que se verifica uma percentagem de traçadores abaixo dos 20% e
que na Caixa 1 e 2 após 1 mês e meio de simulação a percentagem ainda se encontra acima de
20% na caixa 2 e 30% na Caixa1. Estes resultados mostram que a parte mais interior da baía
tem um tempo de residência alto, o que pode significar que no caso de haver descargas nesta
zona a hidrodinâmica da baia pode não ter capacidade de renovar a água desta zona interior.
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5. Conclusão
A baía de Luanda em estudo está localizada no Oeste de Angola, cuja região é caracterizada
pela existência de vários assentamentos urbanos desordenados, que geram poluição em todos
os aspectos, sendo que dos maiores problemas que assolam a baía apresentam um
denominador em comum a “água”. Um caso prático é aqui apresentado, isto é, em certos locais
da baía há pessoas que praticam a pesca, mas por outro lado, nessa mesma zona há outras
pessoas que descarregam efluentes sem tratamento prévio.
Para melhor compreender a hidrodinâmica da Baía de Luanda, e em particular estudar a
dispersão de efluentes no interior da Baía, foi implementado e validado um sistema de modelos
hidrodinâmicos. O sistema de modelos é constituído por quatro domínios encaixados (níveis),
sendo o primeiro nível um modelo 2D de propagação de maré e os restantes níveis modelos 3D
hidrodinâmicos.
A validação dos modelos foi efectuada com recurso aos dados existentes, nomeadamente dados
de maré de um marégrafo localizado na baía de Luanda, dados de temperatura e salinidade dos
flutuadores Argo e dados de detecção remota de temperatura da superfície do mar. A
comparação dos resultados do modelo e os dados do marégrafo mostram que o modelo
consegue reproduzir bem o sinal de maré dentro da baía, tanto em termos de amplitude como
de fase. Os perfis de temperatura e de salinidade do modelo foram comparados com os dados
de dois flutuadores Argo, tendo-se obtido para a temperatura corelações de cerca de 0,98, em
ambos os casos analisados, e para a salinidade correlações de 0,89 e 0,66. Estes resultados
mostram que o modelo consegue reproduzir a estrutura vertical da zona em estudo.
Após a validação foi efectuada uma simulação para o período entre Fevereiro e Abril de 2016 de
forma a estudar a circulação na baía e zona costeira adjacente. A análise da circulação
instantânea e residual permitiram compreender melhor a hidrodinâmica da baía, sendo que as
velocidades residuais à superfície mostram uma circulação predominante de vazante e em
profundidade uma circulação de enchente. As velocidades mais baixas verificam-se no topo da
baía, zona com profundidade mais baixa. As velocidades mais elevadas ocorrem em vazante
junto à extremidade norte da ilha de Luanda. Na zona costeira adjacente à ilha de Luanda é
possível verificar a presença da corrente fria de Benguela.
A análise da dispersão da baía foi efectuada através da simulação de traçadores lagrangeanos.
Definiram-se três caixas no interior da baía, estimando-se nas simulações o tempo que as
partículas demoram a sair do interior da baía. Os resultados mostram que a parte mais interior
da baía tem um tempo de residência alto, após um mês e meio permaneciam mais de 20% de
partículas no seu interior, o que pode significar que no caso de haver descargas nesta zona a
hidrodinâmica da baia pode não ter capacidade de renovar a água desta zona interior.
Desta forma, o sistema de modelos implementado neste estudo pode ser utilizada como uma
ferramenta de gestão, nomeadamente para as autoridades, dado que pode contribuir para um
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melhor conhecimento da hidrodinâmica da área de estudo e consequentemente para ajudar na
definição de medidas mitigadoras para combater os problemas de poluição que ocorrem na baía
devido à descarga de efluentes.

5.1.

Considerações para investigação futura

Um dos próximos passos a efectuar no desenvolvimento do sistemas de modelos da baía de
Luanda é o alargamento do modelo o que aumentaria o potencial de aplicação do modelo para
efectuar simulações da temperatura, salinidade e sedimentos coesivos. Estas propriedades
diferem nos processos e nas condições de fronteira, mas partilham a hidrodinâmica e por isso
devem ser feitas em simultâneo.
Também constitui trabalho futuro a implementação do módulo qualidade da água ao qual
permitirá a utilização do modelo da baía para simulação de processos de qualidade da água.
Após a implementação será necessário proceder-se à validação dos sistemas de modelos.
Por outro lado pode-se testar a aplicação do transporte da pluma de uma descarga pontual, tendo
em conta uma fonte de contaminação microbiológica usando uma formulação lagrangeana, com
um caudal de entrada, a concentração e também um tempo de decaimento.
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