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RESUMO: Nesta comunicação analisam-se os resultados experimentais obtidos num canal parcialmente vegetado, 
constituído por um corredor de matriz escalonada emergente rígida, visando estudar a influência da vegetação 
nas transferências laterais de massa e quantidade de movimento. É ainda quantificada a espessura da camada de 
mistura, através de modelos teóricos, dado que desempenha um papel significativo nessas transferências. A análise 
é complementada com o estudo da presença das estruturas coerentes de larga escala que promovem a transferência 
de massa e de quantidade de movimento através do escoamento turbulento que ocorre entre o canal central e o 
corredor vegetado. 

Palavras-Chave: canal parcialmente vegetado; vegetação emersa rígida; interface; transferências laterais.

ABSTRACT: In this paper, the experimental results obtained in a partially vegetated channel, consisting of an area with 
emergent and rigid stems in a staggered pattern, are analyzed in order to study the influence of vegetation on the lateral 
mass and momentum transfers. The mixing layer width is also quantified, using theoretical models, as it plays a significant 
role in these transfers. The analysis is complemented with the study of the presence of coherent large-scale structures that 
promote the mass and momentum transfers through the turbulent flow that occurs between the central channel and the 
vegetated area.
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1. INTRODUÇÃO 
A presença de vegetação nas margens de 
cursos de água, além de contribuir para manter 
a biodiversidade ambiental, pode ter como 
função a sua estabilização ou a sedimentação do 
material sólido transportado pelo escoamento. 
Esta vegetação pode ser flexível ou rígida, 
submersa ou parcialmente submersa e ainda 
com ou sem folhagem. Quando constituída por 
árvores ou arbustos de diferentes tipos e diversos 
espaçamentos, apresenta um comportamento 
praticamente rígido, com uma seção transversal 
aproximadamente circular (Ghisalberti & Nepf 2006, 
Maji et al., 2020). Aspeto que leva a que diversos 
trabalhos experimentais utilizem hastes cilíndricas 
rígidas representativas de vegetação natural (e.g. 
Nezu et al., 2005, White & Nepf, 2007; Zhang et al., 
2015). Apesar da influência da vegetação depender 
do tipo de elementos que a compõe, o aspeto mais 
relevante no estudo de escoamentos em cursos de 
água parcialmente vegetados é a sua forte interação 
com o canal principal. A vegetação atua como 
elemento de rugosidade, diminuindo a velocidade 
do escoamento e direcionando o escoamento 
para áreas sem vegetação, gerando uma camada 
de mistura na sua interface, particularmente 
turbulenta, com implicações nas transferências 
de massa e de quantidade de movimento (Dupuis 
et al., 2017). A existência de estruturas turbulentas 
confere ao escoamento um carácter tridimensional, 
impondo novas trajetórias sinuosas ao escoamento, 
e aumenta a intensidade e difusão turbulenta 
(Nepf, 1999; White & Nepf, 2003). A compreensão 
da camada de mistura, do seu desenvolvimento 
espacial ao longo da secção transversal da linha 
de água permite ter conhecimento da difusão e 
deposição de material sólido suspenso, quer ele se 
trate de nutrientes, cinzas ou poluentes químicos.

2. ENQUADRAMENTO

2.1 Previsão da largura da camada de mistura
A principal característica hidrodinâmica da camada 
de mistura é a forte diferença de velocidades 
observável no perfil transversal de velocidade 
longitudinal, entre a margem vegetada e o canal 
central. Verifica-se que este tipo de escoamentos 
desenvolve instabilidades semelhantes às de 
Kelvin-Helmholtz. Estabelece-se uma camada de 
mistura cuja largura, dado o confinamento lateral e 
a resistência associada ao fundo, adquire um valor 
limite. Esta largura tem sido caracterizada como 
a largura máxima associado ao declive do perfil 

transversal da velocidade (Brown & Roshko, 1974; 
Raupach et al., 1996; Barbarutsi & Chu, 1998; Poggi 
et al., 2003). Vários estudos estabeleceram equações 
de previsão do desenvolvimento transversal das 
velocidades longitudinais. No entanto, apenas 
alguns se concentraram em determinar a largura 
da camada de mistura em canais parcialmente 
vegetados (White & Nepf, 2007; White & Nepf, 
2008). Essas contribuições encontram-se resumidas 
na Tabela 1. 

Tabela 1. Equações da largura da camada de mistura.

Referência Equação

White & Nepf  
(2007 e 2008)
Perfil de tangente 
hiperbólica

u = U1 + Us(1 + tanh(
y − y0

δI
)); δ0 =

U2 − Um

dU/dy|ym   
em que: U1 e U2 são a velocidade média 

dentro da matriz de vegetação e 
no canal central contíguo à matriz 
de vegetação, respetivamente; Us 
é a diferença entre a velocidade na 
interface e na área vegetada; y0 o 
ponto de inflexão da camada de 
corte; δ1 e δ0 a largura da camada 
de corte na zona interna e na zona 
externa, respetivamente; Um a 
velocidade em ym; ym o ponto de 
correspondência entre a região 
interna e externa; dU/dy|ym o declive 
no ponto de correspondência

White & Nepf 
(2007)
Gradiente máximo 
do perfil transversal 
da velocidade

δI ≈ max(0, 5(CDa)
−1; 1, 8d);CDa

U2

1

2
= −g

dh

dx
; δ0 ≈

u2

∗

U2

2

2h

cf

em que: CD o coeficiente de arrasto; a área 
frontal projetada por unidade 
de volume (a=nd) sendo n e d o 
número de hastes por unidade 
de área e diâmetro das hastes, 
respetivamente; g a aceleração da 
gravidade;  dh/dx o gradiente da 
superfície livre;  u* a velocidade de 
arrasto na interface; cf o coeficiente 
de atrito no leito

2.2 Escalas integrais do escoamento turbulento
Um aspeto recorrente quando se consideram 
os escoamentos turbulentos é encontrar um 
comprimento e período de tempo adequados para 
análise, característico do amplo espectro de escalas 
no escoamento. Esse aspeto garante que a área ou 
volume de análise experimental ou numérica seja 
suficiente para capturar os fenómenos turbulentos 
e compreender os processos de produção e 
dissipação de energia (Monim & Yaglom, 1972, 
O’Neill et al., 2004). Assim, integrando as funções de 
autocorrelação de velocidade, as escalas de tempo 
integrais de Euler podem ser calculadas e, assim, 
permitir a caracterização das macro-escalas do 
escoamento turbulento. Considerando as flutuações 
temporais da velocidade, u'(t), pode ser definida a 
função de autocorrelação temporal normalizada, 



Influência da vegetação nas transferências de quantidade de movimento laterais

 Recursos Hídricos | 115

ct
&

iRt(τ) = u′(t) u′(t+ τ)/u′(t)u′(t), τ é o tempo de 
atraso para o qual a autocorrelação do sinal das 
flutuações de velocidade é avaliada. Pode assumir-
se que a escala de tempo integral, T, de turbulência 

pode ser definida como: T =

✂

τ

0

R(τ)dτ . Uma escala 

de tempo integral pode fornecer convenientemente 

informações úteis sobre a presença e coerência de 
estruturas turbulentas, uma vez que é uma medida 
do efeito memória no campo de escoamento da 
persistência de estruturas coerentes de grande 
escala (Monim & Yaglom, 1972).
Dado que as medições foram realizadas através de 
uma sonda estacionária numa determinada posição, 
as escalas integrais espaciais, L, podem ser obtidas 
assumindo a hipótese de Taylor (Taylor, 1938). Essa 
hipótese postula que as características dos vórtices 
podem ser consideradas constantes no tempo e 
serem transportados com o escoamento, mantendo a 
dimensão e atributos. Portanto, a escala espacial integral 
é dada por L = T U. Onde U é a velocidade média num 
determinado ponto. No entanto, essa aproximação 
só é precisa para valores baixos de intensidade de 

turbulência, 
√

u′u′/U ≪ 1 (Pope, 2000).

3. INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL E MÉTODOS

3.1 Canal experimental e ensaios
O trabalho experimental foi realizado no Canal de 
Estruturas Hidráulicas existente no Laboratório de 
Hidráulica Fluvial e das Estruturas do DECA-UBI. 
O canal tem 12,60 m de comprimento, 0,85 m de 
largura e 0,70 m de profundidade. A estrutura do 
canal é de betão armado, com exceção da parede 
lateral direita constituída essencialmente por 
painéis de vidro que permitem a visualização 
do escoamento. O escoamento é estabelecido a 
partir do reservatório de jusante, com 3,5 m3 de 
capacidade, através de um grupo eletrobomba. 
Na entrada do canal foi instalado um dispositivo 
de tranquilização do escoamento do tipo favo de 
abelha que garante uma distribuição uniforme do 
escoamento e permitem tranquilizar a superfície 
livre em toda a largura do canal. Na extremidade de 
jusante do canal existe uma comporta pendular que 
permite a regulação dos níveis de água no canal. 
O corredor com vegetação emergente, constituído 
por uma matriz escalonada, foi inserido no lado 
direito do canal (Figura 1), numa extensão de 
6,00 m de comprimento e 0,30 m de largura. A 
matriz foi realizada com tubos cilindros rígidos 
com 1 cm de diâmetro e 15 cm de altura, com 
duas densidades, D. Os ensaios experimentais 

foram realizados em condições de escoamento 
em equilíbrio uniforme para uma profundidade 
do escoamento de 10 cm, valor médio na seção de 
medição, e para um caudal de 104 m3h-1. 

Figura 1. (a) Vista transversal do canal parcialmente 
vegetado; (b) Esquema representativo das secções de 

medição.

De modo a garantir uma adequada análise da 
interface entre a área não vegetada e a área 
vegetada, foram consideradas 3 seções transversais 
(I em x = 6,0 m, II em x = 6,5 m e III em x = 7,0 
m) e 17 e 20 seções longitudinais, para cada ensaio 
realizado, R1 e R2, respetivamente. A medição 3D 
das velocidades instantâneas do escoamento foram 
realizadas em 111 posições em planta e, ao longo da 
vertical, distanciadas de 3 mm entre cada posição 
com recurso a um Velocímetro Doppler Acústico 
(ADV) com uma frequência de amostragem de 
100 Hz. O ADV encontra-se munido de uma sonda 
downlooking. A duração da recolha de dados 
foi definida em 3 minutos (18.000 amostras). No 
tratamento dos dados aplicou-se o filtro proposto 
por Goring & Nikora (2002) e modificado por Wahl 
(Wahl, 2003) e implementado no software WinAVD. 
Na Tabela 2 encontram-se resumidos os principais 
parâmeros característicos dos ensaios realizados. 
Onde ϕ representa o volume da fração sólida (ϕ = 
πd2n/4), Uc a velocidade média longitudinal, ΔU o 
diferencial de velocidades (ΔU = U2 - U1), λ o rácio 
de velocidades, θ a espessura da quantidade de 
movimento, CD a o parâmetro da densidade de 
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arrasto, Red o numero de Reynolds na margem 
vegetada, Reh no canal central e Reθ da espessura 
da quantidade de movimento.

4. CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO
Seguidamente apresentam-se os resultados dos 
ensaios experimentais, caracterizando a turbulência 
do escoamento, bem como as transferências de 
massa e quantidade de movimento que ocorrem 
entre a área vegetada e o canal central livre. Na 
Figura 2 apresenta-se a distribuição transversal 
das velocidades longitudinais para as séries 
experimentais.
A análise da figura permite constatar que o 
corredor lateral vegetado influencia fortemente 
a componente longitudinal das velocidades do 
escoamento na sua proximidade. As velocidades 
tomam valores máximos de ≈ 0,58 ms-1, na zona 
central do canal principal, e valores mínimos de 
≈ 0,04 ms-1, no interior do corredor com hastes. 
Na Figura 2 é visível a influência do aumento da 
densidade da vegetação na redução da velocidade 
do escoamento dentro da zona vegetada e o 

respetivo aumento de velocidade no canal central. 
É ainda possível observar-se que o gradiente 
das velocidades aumenta com a densidade da 
vegetação, consequentemente diminuindo a 
penetração da camada de mistura.

Figura 2. Perfil transversal das velocidades longitudinais 
das duas séries experimentais.

Na Figura 3 são apresentadas as tensões tangenciais 

de Reynolds, τuv = [
n

∑

i=1

u′(t)]/n, e as intensidades 

turbulentas longitudinais, σu = [
n

∑

i=1

u′(t)2]/n.

Testes D
[hastes.m-2]

ϕ
[-]

U1
[ms-1]

U2
[ms-1]

Uc
[ms-1]

ΔU
[ms-1]

λ
[-]

 θ
[m]

 CDa
[ms-1]

Red
[-]

Reh
[-]

Reθ
[-]

R1 I 500 0,039 0,089 0,564 0,327 0,475 0,727 0,038 2,01 860 56400 18050

R1 II 500 0,039 0,069 0,547 0,308 0,478 0,776 0,034 3,36 690 54700 16252

R1 III 500 0,039 0,071 0,553 0,312 0,482 0,773 0,039 3,19 710 55300 18798

R2 I 1034 0,081 0,054 0,570 0,312 0,516 0,826 0,035 7,43 540 57000 18060

R2 II 1034 0,081 0,047 0,571 0,309 0,523 0,847 0,036 9,78 470 57100 18828

R2 III 1034 0,081 0,046 0,567 0,306 0,521 0,851 0,035 10,52 460 56700 18235

Tabela 2. Parâmetros característicos do escoamento para as duas séries experimentais.

Figura 3. a) Tensões tangenciais de Reynolds, τuv ; (b) Intensidades turbulentas longitudinais, σu.
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iA análise da Figura 3. a) permite constatar 
que as tensões tangenciais de Reynolds são 
aproximadamente nulas no interior do corredor 
lateral vegetado (≈ 0,03 Pa) e apresenta valores 
positivos no canal central, aumentando a sua 
intensidade com a aproximação ao corredor 
vegetado. O valor máximo situa-se na zona da 
interface (≈ 4,3 Pa). As tensões de Reynolds no plano 
horizontal aferem a transferência de quantidade 
de movimento nesse plano, e essas transferências 
desenvolvem-se principalmente na interface onde 
as tensões aumentam devido ao diferencial de 
velocidades entre as duas zonas (vegetada vs. canal 
central). A penetração da zona de deformação da 
velocidade longitudinal, que está diretamente 
relacionada com a presença e intensidade das 
estruturas de grande escala, diminui com o 
aumento da densidade da vegetação, como já 
exposto por White & Nepf (2008). Esta distância 
pode ser estimada pela posição para a qual  decai 
para 10% do valor máximo atingido na interface, à 
semelhança do realizado por Nepf & Vivoni (2000) e 
Nezu & Sanjou (2008) para vegetação submersa e por 
Caroppi et al. (2020) para vegetação emersa. Todos 
os perfis de intensidade turbulenta longitudinal 
(Fig. 3b) apresentam um pico na interface no lado 
do canal central. Na zona central da área vegetada e 
no canal central a intensidade turbulenta decresce 
até se atingir um gradiente quase nulo.
Na Figura 4 são apresentados os coeficientes de 
assimetria ou distorção, momento estatístico de 3ª 

ordem
 
Sku = ([

n
∑

i=1

u′(t)3]/n)/(σu
2)3/2 , longitudinal 

e transversal que permite obter informação sobre a 
troca de massa e quantidade de movimento entre o 
canal central e a área vegetada.

A análise da Figura 4 permite observar que a distorção 
existe quer longitudinalmente quer transversalmente. 
Esse fato indica que as transferências de massa e 
quantidade de movimento ocorrem com fenómenos 
de varrimento para a zona vegetada (Sku >0 e Skv <0), 
com mais significância na interface, e com fenómenos 
de ejeção (Sku <0 e Skv >0) para o canal principal, 
onde a velocidade é consideravelmente maior. Esses 
eventos estão diretamente associados à presença de 
estruturas coerentes em grande escala (White & Nepf, 
2008; Dupuis et. al, 2017; Caroppi et. al, 2020).

5. IDENTIFICAÇÃO DA DIFUSÃO DA MASSA E 
QUANTIDADE DE MOVIMENTO

5.1 Espessura da camada de mistura
A largura da camada de mistura horizontal, δ, para as 
séries experimentais R1 e R2 foi avaliada utilizando 
os métodos apresentados na Tabela 1. Dois exemplos 
representativos desses resultados são expostos 
na Figura 5 e um resumo, em termos percentuais, 
de todos os casos de estudo pode ser consultado 
na Tabela 3. Para além dos métodos teóricos, foi 
incluída nesta análise a quantificação da camada 
de mistura por observação do desenvolvimento 
das velocidades longitudinais (linha cor laranja da 
Figura 5). Para todos os modelos teóricos, o δ diminui 
quando a densidade da vegetação aumenta. Nesses 
sistemas, o diferencial de velocidade entre as duas 
áreas contíguas do canal, resultante do arrasto na 
vegetação, governa a penetração da camada de 
mistura na vegetação (White & Nepf, 2007 e 2008; 
Dupuis et al., 2017 e Caroppi et al., 2020). A análise da 
Figura 5 permite verificar que a dimensão da camada 
de mistura não é definida de igual forma pelos 
diferentes métodos. 

Figura 4. Distorção: (a) Longitudinal, Sku ; (b) Transversal, Skv .
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Tabela 3. Espessura total da camada de mistura (δ[m]). 

Testes Gradiente máx. Tanh P/Obs u(y)

R1 I 86% 30% 37%
R1 II 85% 17% 33%

R1 III 70% 13% 41%

R2 I 50% 37% 33%

R2 II 46% 17% 33%

R2 III 56% 13% 33%

5.2 Macro-escala temporal do escoamento 
turbulento

Na Figura 6 apresenta-se o desenvolvimento 
longitudinal da escala temporal lateral das 
estruturas coerentes ao longo da interface e a 
função de autocorrelação das velocidades laterais, 
para ambas as séries experimentais (R1 e R2). 
A figura permite verificar que as estruturas são 
coerentes por períodos de maior duração no caso 
da série experimental R1, com menor densidade 
de vegetação. Esta ligeira perda de coerência das 
estruturas para o caso da série experimental R2 
pode estar relacionada com o condicionamento 
gerado por um menor espaçamento entre hastes 
e com o aparecimento de pequenas estruturas 
gerando instabilidade tridimensional. 

5.3 Envolvente de transferências de massa e 
quantidade de movimento
Com o intuito de quantificar o tamanho, intensidade 
e localização das estruturas coerentes que promovem 
o transporte lateral de massa e quantidade de 
movimento, o coeficiente de correlação longitudinal-
transversal, ruv = COVuv /(urmsvrms), das flutuações das 
velocidades ao longo da secção transversal do canal 
é apresentado na Figura 7.

Apesar do perfil transversal das velocidades 
longitudinais e das tensões tangenciais de 
Reynolds serem muito semelhantes para as duas 
séries experimentais em estudo, a eficiência do 
transporte lateral é bastante diferente. Para R1 
o valor máximo de ruv = 0,62 enquanto para R2 é  
ruv = 0,45. Em todas as séries experimentais  atinge 
o valor máximo onde as tensões tangenciais de 
Reynolds atingem o máximo, tal como observado 
para vegetação submersa por Ghisalberti & Nepf 
(2002). O decréscimo de ruv é muito maior dentro 
da vegetação para R2, destacando-se a menor 
capacidade de entrada do vórtice dentro da 
vegetação.
A influência da vegetação nas estruturas coerentes 
de larga escala pode ser claramente observada 
nos espectros de potência das flutuações de 
velocidade laterais, Syy . A Figura 8 apresenta os 
espectros de energia em três posições diferentes 
da secção transversal. Os espectros das flutuações 
de velocidade laterais revelam a presença de 
estruturas coerentes de larga escala bidimensionais 
pois apresentam densidade espectral de potência 
localizada na faixa de frequências contendo 
energia, seguido de uma inclinação adjacente 
de -3. Para a série R1, os resultados no corredor 
vegetado sugerem que existe um pico com maior 
amplitude do que para R2. A ordem de magnitude 
de Syy dentro da camada de mistura é superior à 
verificada fora dela. Então, o pequeno pico que 
se observa no corredor vegetado para R2 pode 
corresponder a uma interferência da estrutura 
coerente adjacente. Desta forma pode-se confirmar 
os valores propostos através da observação do 
perfil transversal das velocidades longitudinais 
para a camada de mistura interior, δI . 

Figura 5. Espessura da camada de mistura através dos diferentes métodos teóricos: (a) Série R1 III; (b) Série R2 II.
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Os fluxos de quantidade de movimento vão para 
lá da camada de mistura, entendida como a zona 
em que há fluxos da quantidade de movimento do 
escoamento médio. No canal principal, a diferença 
de densidade da vegetação lateral já não se faz 
sentir, uma vez que os espectros são bastante 
idênticos, o que seria expectável.

6. CONCLUSÕES
O presente estudo permitiu concluir que o corredor 
lateral vegetado influencia a penetração da camada 
de corte, estando diretamente relacionada com a 
presença e intensidade das estruturas de grande 
escala. Estas estruturas bidimensionais facilitam 
a transferência de massa e de quantidade de 
movimento através do escoamento turbulento que 
ocorre entre o canal central e o corredor vegetado. 
As estruturas apresentam-se coerentes por 
períodos de maior duração no caso da vegetação 
de menor densidade, podendo estar associado à 
maior capacidade de entrada de vórtices.
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Figura 6. (a) Evolução longitudinal da escala temporal ao longo da interface; (b) Função de autocorrelação das 
velocidades laterais, Ryy , na interface.

Figura 7. Evolução da escala temporal das estruturas de 
grande escala ao longo da interface.

Figura 8. Espetros de potência das flutuações da velocidade lateral: (a) corredor vegetado; (b) interface; (c) canal central.
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