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Programação do Workshop 
Melhores detalhes podem ser obtidos na programação na versão em inglês que será o idioma do curso. Segue uma tradução. 

O modelo CE-QUAL-W2 trata-se de um modelo bi-dimensional, longitudinal/vertical, para análise da hidrodinâmica e da qualidade da água de corpos hídricos. Este 

modelo tem sido aplicado com sucesso em um grande número de casos, abrangendo desde rios com forte inclinação até reservatórios profundos e estuários 

estreitos. Este workshop, proporcionado pela Universidade Estadual de Portland juntamente com a Universidade de Brasília – UnB / Laboratório de Energia e 

Ambiente e a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, proverá uma revisão dos antecedentes do modelo na área de qualidade da água, da 

hidrodinâmica e do algoritmo numérico. Sessões de laboratórios para preparo e para rodar o modelo serão abrangidas assim como um dia exclusivo de aplicação de 

estudos de casos do CE-QUAL-W2. Este workshop é direcionado a biólogos, hidrólogos, geólogos, engenheiros, químicos; agentes municipais, estaduais e federais, 

planejadores e gestores de locação de usuários da água; gestores e auditores de programas industriais; e técnicos especialistas. Formação técnica e experiência em 

problemas de qualidade da água são requeridos aos participantes. O workshop será de segunda-feira à sexta-feira. Na sexta-feira será somente metade do dia. Os 

tópicos considerados para cada dia consistem, nas respectivas  sessões: 

- modelo hidrodinâmico - segunda-feira; 

- modelo de qualidade da água - segunda-feira; 

- equações governantes do CE-QUAL-W2 – segunda-feira; 

- estrutura do CE-QUAL-W2 - terça-feira; 

- solução algorítmica do CE-QUAL-W2 – terça-feira; 

- dados requeridos para calibração – terça e quarta-feira; 

- calibração do modelo – terça e quarta-feira; 

- sessões computacionais – segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira; 

- como preparar o W2 dos dados e informações iniciais – sexta-feira. 

A seguir alguns exemplos dos resultados do CE-QUAL-W2. 



 



As sessões computacionais serão designadas não somente a ensinar os participantes como rodar o modelo, mas também a ajudar o usuário a aprender mais sobre o 

código e as limitações e capacidades do modelo de resolver problemas do mundo real. As sessões computacionais serão realizadas em todos os dias do workshop e 

incluem exemplos em reservatórios, rios e estuários. 

Considera-se que habilidades técnicas para aqueles que irão participar variam significativamente. Mesmo assim o material que será utilizado para o ensino é para 

alcançar o maior número de profissionais possível, será impossível não utilizar equações diferenciais parciais. Essas equações serão apresentadas (assim 

acreditasse!) no formato que fará compreensível as bases da física, química e biologia. Essas bases são necessárias para o entendimento de todo o modelo. 

Programação do workshop 
A programação do workshop é apresentada na Tabela abaixo. 

O workshop será realizado entre segunda-feira, 26 de março de 2012, a sexta-feira, 30 de março de 2012, na Universidade de Brasília (Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, Brasília –CEP 70910-900). Uma sala equipada com computadores individuais e data show estará disponíveis para o workshop. Todos receberão um 

certificado de participação da ABES.  

As aulas iniciarão na segunda-feira às 8horas e 30 minutos e terminarão às 16 horas. De terça-feira à sexta-feira o workshop iniciará às 8 horas da manhã. Exceto na 

sexta-feira o workshop terminará às 12 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela: Programação do Workshop 

Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8-8:30 Inscrição 

8:30-9 Bem - vindo e resumo 

9-10 
Modelagem 

hidrodinâmica 

Revisão do Long Lake, 
exemplos de 

problemas; Modelagem 
de qualidade da água e 

esquema de solução 
numérica 

Revisão de problema do 
DeGray workshop CE-

QUAL-W2 

Revisão do exemplo 
problema Long 
Lake/Bluestone, 

preparo do CE-QUAL-
W2, Lab. Comp. 5 

Reservatório de 
Wahiawa 

Desenvolvimento de 
Aplicação: Lab. Comp. 

8 

10-10:15 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break 

10:15-12 
Modelagem 

hidrodinâmica 
Preparo do CE-QUAL-

W2 
Preparo do CE-QUAL-

W2 

Lab. Com. 5 – 
Reservatório de 

Wahiawa 

Desenvolvimento de 
aplicação, Lab. Comp. 

8 – Resumo. 

12-1 Almoço Almoço Almoço Almoço Término do workshop 

1-2:15 
Modelagem de 

Qualidade da Água 

2:15-2:30 
Introdução ao Lab. 

Comp. 

Preparo do CE-QUAL-
W2 

Preparo do CE-QUAL-
W2 – Lab. Comp. 3 – 

Reservatório Long 
Lake/Croton/Bluestone. 

Lab. Comp. 6. 
Columbia Slough. Lab. 
Comp. 7 Rio Spokane 

 

2:30-2:45 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break  

2:45-4 
Lab. Comp. 1 
Modelagem da 

batimetria/Long Lake 

Lab. Comp. 2 
Reservatório de 

DeGray 

Lab. Comp. 4 Long 
Lake/Coton/Bluestone 

Reservatório 

Lab. Comp. 7 Rio 
Spokane 

 

 

 

 



Tópicos das aulas 

Os seguintes tópicos são fornecidos aos participantes em cada aula: 

Modelagem Hidrodinâmica 

1. Resumo; 
2. Equações do momento e da continuidade – equações governantes usadas no CE-QUAL-W2, significado de cada termo, considerações básicas para derivação 

e limites das equações governantes.; 
3. Hipóteses da turbulência (visão geral) – escolhas na versão 3; 
4. Funções auxiliares da modelagem hidrodinâmica – vertedouros internos, vertedores/dissipadores, comportas, canal de adução, tomada d´água seletiva, 

influência da força do vento, fricção do fundo, distribuição da tomada d´água e/ou túnel de fuga; 
5. Parâmetros requeridos para a calibração hidrodinâmica. 

Modelagem da Qualidade da Água 

1. Resumo; 
2. Equação da Advecção e Difusão –equações governantes usadas no CE-QUAL-W2 e considerações básicas para a derivação (limites das equações 

governantes); 
3. Termos de Fontes e saídas: oxigênio dissolvido, temperatura, nutrientes, algas, pH, STD, bactéria (visão geral resumida para cada variável de qualidade da 

água); 
4. Parâmetros cinéticos necessários para os termos da fonte e saída (específicos). 

Esquemas numéricos 

1. Esquema numérico para solução da equação do momento (U, W); 
2. Esquema numérico para solução da equação da superfície da água (η); 
3. Esquema numérico para solução das variáveis da qualidade da água (C). 

Preparação do CE-QUAL-W2 

Visão geral do CE-QUAL-W2 

1. Preparação dos arquivos de entrada 
a. Arquivos de batimetria 
b. Arquivos de controle 
c. Arquivos de dados variando no tempo 

2. Calibração do modelo 
a. Temperatura 
b. Qualidade da água 

3. Arquivos de entrada do controle do W2 
4. Arquivos de entrada e saída do W2. 

Estudos de Casos – Laboratório Computacional 

Os casos de estudos computacionais foram cuidadosamente selecionados para mostrar a capacidade da plataforma do CE-QUAL-W2. Os exemplos usados durante o 
workshop são apresentados na Tabela abaixo. 

 



Tabela: Exemplos de estudos de casos do workshop. 

Número do LAB. Área da modelagem Estudo de caso Tempo Áreas específicas 

1 
Hidráulica Calibração-Batimetria 

preparação 
Lago de Long, 

Washington 
1,25 horas 

Elevação da superfície da água/balanço 
do volume incorporando seepage, 
tributário e ditribuídas entradas 

2 Precisão numérica 
Reservatório de DeGray, 

Arkansas 
1,25 horas 

Previsões do modelo com base na 
resolução do grid e esquema da solução 

numérica 

3,4 Calibração da temperatura 

Lago Long, Washington, 
Reservatório de Croton, 

NY, Reservatório 
Bluestone Massachusetts, 

West Virginia 

3 horas Perfil da temperature 

5 
Alternativas da gestão de 

qualidade da água 
Reservatório de Wahiawa, 

Hawaii 
2 horas 

Oxigênio dissolvido, alga, dinâmica dos 
nutrientes 

6 
Modelagem de estuário calibração 

da qualidade da água 
Columbia slough Portland 

Oregon 
2 horas 

Calibração da qualidade da água para 
estuário (oxigênio dissolvido) 

7 
Exemplo da incidência ou não de 

raio solares 
Rio de Spokane 2 horas 

Rio de canal de declividade com 
perifíton e margem com sombra. 

8 Desenvolvimento de aplicação Reservatório genérico 3 horas 
Desenvolvimento de todos os dados de 

entrada para aplicação do W2. 

 

 

 



Instrutores do workshop 

Membro dos instrutores Academia Resumo da experiência 
Responsabilidade do 

projeto 

Scott A Wells, P.E. Ph.D., Cornell University Líder dos instrutores 

Chris J. Berger, P.E. 
Ph.D., Portland State 

University 

Algumas aulas e 

Laboratório 

computacional 

Vanessa Wells 

MS, Civil Environmental 

Engineering, Portland 

State University (Dez, 

2011) 

Ver programa no idioma 

inglês 

Algumas aulas e 

Laboratório 

Computacional. 

 

 



O workshop proverá o seguinte: 

- uma versão em PDF do caderno do workshop que incluirá apresentações das aulas, problemas dos exemplos e manual do CE-QUAL-W2; 

- modelo executável, arquivos dos exemplos e utilidades do modelos usados durante o workshop; 

- importante lembrar que todo o curso será no idioma inglês.  

Inscrição: 

Para a inscrição do participante neste workshop, QUE SERÁ TODO EM NO IDIOMA INGLÊS, por favor, acesse a ficha de inscrição clique aqui http://www.abes-

dn.org.br/cursos/abes/ficha_bak.htm Caso tenha alguma questão, favor contatar o Eng. Sérgio Cotrim ou Marcio Bessa pela ABES/DF no telefone: + 55 (61) 7814-

7922 ou pelo Email: mailto: abes-df@abes-dn.org.br. 

Taxa de inscrição: 

Sócio Profissional 

(em dia com a Abes) 

Sócio Estudante ou 
estudante da UnB 

(em dia com a Abes) 

Não Sócio 
Profissional 

Não Sócio Estudante 

R$ 3.350,00 R$ 2.600,00 R$ 3.750,00 R$ 2.950,00 

 

Política de reembolso: 

A ABES reserva-se o direito de cancelar ou reprogramar o programa em qualquer momento, uma notificação será enviada aos participantes até o final de fevereiro 
de 2012. Neste caso será devolvido o valor pago pelas inscrições efetuadas. Caso a ABES reprogramar o participante terá o direito de solicitar o reembolso do valor 
pago. 

Notificação recebida pelo participante até o dia 29 de fevereiro de 2012: devolução total após essa data não haverá devolução.  

Aviso de cancelamento pode ser dado pelo telefone, mas todos os pedidos de reembolso devem ser feitos por escrito antes de 29 de Fevereiro de 2012. Favor 
permita aproximadamente de 6 a 8 semanas para o processo de reembolso. 

Importante: 

Para a completa inscrição o pagamento e a ficha de inscrição devem ser entregue até o dia 22 de fevereiro de 2012. 

Formas de pagamento: 

1) Transferência bancária para: Banco de Brasília, agência número 208, número da conta: 600150-3. Pode ser realizado em dois pagamentos iguais, sendo o 
primeiro em 31 de janeiro de 2012 e o segundo em 29 de fevereiro de 2012. 


