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Resumo - A influência da água doce oriunda da drenagem continental nas áreas costeiras é de 

significativa importância, uma vez que a diferença da densidade nas massas d’água traz 

consequências nos processos costeiros físicos, químicos e biológicos. A interação entre a onda de 

maré, juntamente com a vazão dos rios, controlam a estratificação da coluna d’água, tanto no 

interior dos estuários, quanto na plataforma adjacente a desembocadura dos rios. Este trabalho 

objetiva a análise da influência da vazão do Rio Itajaí-Açú sobre a circulação hidrodinâmica na área 

adjacente ao estuário deste rio, avaliando a estabilização do transporte de sal com o modelo 

numérico Delft3D. Dados de salinidade medidos in situ, disponibilizados pelo Laboratório de 

Oceanografia Física da Univali, Itajaí, SC foram comparados com os resultados do modelo. A 

influência da vazão na salinidade foi comprovada e discutida em 3 condições distintas de descarga 

fluvial, onde a vazão média de longo termo foi utilizada como controle, e a partir desta, criados os 4 

cenários simulados neste projeto. De maneira geral, o modelo representou de forma adequada a 

estratificação da coluna d’água quando comparado com os dados medidos, porém, ajustes no 

modelo de turbulência, na discretização vertical e rugosidade de fundo são recomendados.  

Palavras-Chave – Salinidade, Delft3D, Dinâmica estuarina. 

HYDRODINAMIC MODELING OF THE ITAJAÍ-AÇÚ, SC ESTUARY: 
PRELIMINARY RESULTS 

Abstract - The influence of freshwater originating from the continental drainage into coastal areas 

is of high importance, since the difference in density has consequences on the physical, chemical 

and biological processes. The interaction between the tidal wave along with the flow of rivers, 

control the stratification of the water column, both within the estuary, as to the platform adjacent to 

the river mouths. This work has the objective to evaluate those effects for further transport analysis 

using the numerical model Delft3D. The results were compared with data provided by the 

Laboratory of Physical Oceanography of Univali, Itajaí, SC. The influence of flow on salinity were 

computed and discussed for three different river discharge conditions In general, the model 

adequately represented the stratification of the water column when compared with the measured 

data, however, further calibration is recommended by changing roughness values and the vertical 

transport characteristics.  

Keywords – Salinity, Delft3D, Itajaí-SC. 
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INTRODUÇÃO 

Estuários são ambientes de transição entre o continente e o oceano, onde rios deságuam no 

mar resultando em uma diluição de água salgada. Entre as várias definições de estuários existentes 

na literatura, Pritchard (1967) os definem como sendo: “um corpo de água semifechado, com uma 

livre abertura para o oceano ou mar adjacente, no interior do qual a água do mar é mensuravelmente 

diluída pela água dos rios provenientes da drenagem das águas continentais” (Elliott & McLusky, 

2002). A entrada de água doce tem consequências físicas, químicas e biológicas nos ecossistemas 

costeiros (Alber, 2002).  

Para análise do comportamento hidrodinâmico de corpos d’água, como os estuários, a 

modelagem numérica tem-se mostrado uma excelente ferramenta. Torna-se indispensável em 

projetos como de Engenharia Costeira e Oceanografia. Porém, um ponto que deve ser considerado é 

a validação e calibração de modelos (Cabral, 2009; Chen, 2001). A calibração trata-se do ajuste de 

variáveis e parâmetros a fim de obter a melhor representatividade do ambiente em questão, está 

deve ser feita posteriormente à análise dos resultados do modelo na etapa de validação (Teixeira et 

al., 2007). Desta forma, este trabalho tem o objetivo de analisar a influência da vazão do Rio Itajaí-

Açú sobre a circulação hidrodinâmica na área adjacente ao estuário deste rio, avaliando a 

estabilização do transporte de sal com o modelo numérico Delft3D. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo Pritchard (1967), os fatores que influenciam a dinâmica dos estuários são: geometria 

do canal, da descarga de água doce, da maré, da salinidade, da circulação da região oceânica 

adjacente e do vento que atua diretamente ou indiretamente sobre a superfície livre. Essas forçantes 

possuem variações espaciais e temporais que atuam simultaneamente sobre o corpo d’água 

estuarino. 

A descarga fluvial supre o estuário de água doce e esta quantidade de água drenada depende 

de fatores como: condições climáticas, características do solo, cobertura vegetal, evapotranspiração 

e entre outros (Miranda et al., 2002). Como resultado da combinação dos fatores que influenciam na 

dinâmica do estuário, está a variação espaço-temporal da salinidade, que ocorre tanto no interior do 

estuário, como na plataforma adjacente.  

A interação entre as correntes de maré, juntamente com as descargas fluviais no estuário, 

resulta em diferentes tipos de estratificação da coluna d’água devido as diferenças de densidade e 

turbulência induzida pelas correntes (Miranda et al., 2002). Os movimentos da circulação estuarina 

são divididos em médio/macroscópicos e microscópicos. Os macroscópicos compreendem os 

processos advectivos representados pelas correntes de maré, vazões e variação de densidade. Já os 

movimentos microscópicos são relacionados aos processos de misturas, denominados de difusão 

molecular e turbulenta (Miranda et al., 2002). Em termos de modelagem, os processos advectivos 

são considerados escalas resolvíveis, enquanto os processos difusivos são escalas não resolvíveis 

(Rosman, 1997). 

O módulo hidrodinâmico do Sistema de Modelagem Delf3D (DELFT-FLOW), desenvolvido 

pelo Delft3D Hydraulics (Holanda), simula fluxos não estacionários em duas ou três dimensões, 

fenômenos de transporte resultantes de marés, descarga de água e efeitos meteorológicos, incluindo 

o efeito de diferenças nos valores de densidade devido a gradientes de temperatura e salinidade 

(WL DELFT HYDRAULICS, 2002). 
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METODOLOGIA 

O domínio da modelagem compreende o litoral Centro-Norte de Santa Catarina, na área 

adjacente a desembocadura do Rio Itajaí-Açú compreendido entre a praia do Pinho ao sul 

(Balneário Camboriú - SC) e a praia do Gravatá ao norte (Navegantes - SC). 

A grade utilizada na modelagem foi gerada com o módulo RGFGRID do Delft3D e possui 

25.155 células na horizontal e 7 na vertical, totalizando 176.085 elementos. A batimetria foi 

concedida pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto da Universidade do Vale de Itajaí. Esta foi 

projetada no Datum WGS-84 e convertida no Sistema Universal Transverso de Mercator (UTM). A 

interpolação da batimetria foi feita no módulo QUICKIN utilizando-se interpoladores: média das 

células da grade e interpolação triangular. Foram utilizados 2 tipos de contornos abertos, sendo o 

nível de água nos 3 contornos de mar (Norte, Leste, Sul) e descarga total no Rio Itajaí-Açú (Oeste) 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Ilustração do domínio da modelagem, grade, batimetria, contornos abertos e pontos de observação. 

A salinidade imposta nos contornos abertos de mar foi 35 (trinta e cinco) PPM com 

distribuição uniforme, já no contorno aberto referente ao Rio a salinidade foi considerada 0 (zero) 

PPM. A imposição das constantes harmônicas foi realizada com o auxílio do Delft Dashboard. Este 

possui diversas estações de marés em seu banco de dados, entre elas, e a utilizada neste trabalho, a 

do Porto de Itajaí.  

A vazão média de longo termo (Qmlt) foi calculada para Itajaí-SC, obtendo-se o valor de 

404,38 m³/s. Sendo a vazão, um fator de significativa influência na salinidade, foram criados 4 

cenários a fim de analisar a variação temporal do sal na área de estudo, como podem ser 

visualizados na Tabela 1. 

O cenário #1 foi simulado com a vazão igual a 404,38m³/s. Os cenários #2 e #3 diferem-se 

unicamente pela descarga fluvial, variando 25% para mais e para menos em relação a Qmlt, 

respectivamente. O cenário #4, além da vazão (Qmlt), foi simulado com a influência do vento. Os 

dados de vento foram disponibilizados pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto, onde estes 

correspondem a medições horárias para Itajaí-SC no mês de fevereiro de 2013. 

 

Montante 

Estuário 

BF4 

Plataforma 

Nível 
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Tabela 1: Cenários simulados. 

Cenários Vento Vazão (m³/s) 

(#1) Qmlt Sem  404,38 

(#2) Qmlt + 25% Sem 505,475 

(#3) Qmlt - 25% Sem 303,285 

(#4) Qmlt  Com  404,38 

 

Os resultados do modelo foram comparados com os dados do Bota Fora 4 (BF4) 

(ACQUAPLAN, 2010). Estes foram disponibilizados pelo Laboratório de Oceanografia Física da 

Universidade do Vale do Itajaí através do Projeto Porto. Este projeto corresponde ao monitoramento 

da dispersão do material dragado durante a manutenção do canal do Porto de Itajaí-SC. O BF4 

localiza-se aproximadamente 3 quilômetros da costa da Praia Brava em Itajaí (ACQUAPLAN, 

2010), onde são coletados dados com o auxílio de uma sonda do tipo CTD (ALEC modelo 

ASTD687) durante 13 horas. Os dados foram tratados no ambiente Matlab para posterior 

comparação com os resultados do modelo. 

As simulações dos cenários ocorreram entre os dias 13 e 27 de fevereiro de 2013. Já a coleta 

de dados do BF4 foi realizada no dia 26 de fevereiro de 2013, no período entre 06h50min da manhã 

até 19h00min horas do mesmo dia. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Considerando que o modelo foi simulado a partir de uma condição inicial não real, os 

resultados dos 4 primeiros dias (dia 13 a 16 de fevereiro) foram desconsiderados pois trata-se de um 

período de aquecimento do modelo. A partir do dia 17 os resultados do modelo foram considerados 

estáveis, e então, os dados de nível d’água avaliados para prosseguir com as análises deste projeto. 

Segundo Schettini (2002), a altura de maré média para Itajaí-SC é 0,8 m, variando na sizígia 

1,2 metros e durante quadratura 0,3 metros. Na Figura 2, apresenta-se a variação no nível d’água 

comparada com dados previstos de maré extraídos do banco de dados do Delft Dashboard para o 

Porto de Itajaí, Itajaí-SC. Basicamente o modelo teve o comportamento esperado, porém, com 

algumas diferenças de amplitudes, como pode ser visto na Figura 2. Isto se deve ao fato de que foi 

imposta uma amplitude equivalente de rugosidade de fundo igual em todo o domínio da 

modelagem.  

De maneira geral, pode-se observar uma semelhança entre os resultados gerados pelo modelo 

e os dados medidos no BF4. O modelo consegue representar o perfil vertical de salinidade, 

entretanto apresenta pequenas diferenças principalmente na interface entre a água doce e a água 

salgada. Nos resultados deste projeto foram apenas simulados cenários com diferentes vazões, que 

serão discutidos a seguir. 

Na Figura 3 e Figura 4 pode-se realizar uma comparação entre os dados medidos no BF4 e os 

dados gerados pelo modelo, respectivamente. Embora que a variação vertical esteja bem 

representada nos resultados, não foi identificado à variação temporal no modelo, como observado 

em campo. Isto pode ter sido causado pelo fato de que foi imposta uma vazão constante no contorno 

do rio, juntamente com o fato de que a pluma do estuário é influenciada pelos ventos atuantes na 

região fazendo com que se distribua heterogeneamente na área adjacente do estuário. A análise dos 

ventos na região na época em que foram feitos os perfis de salinidade, demonstram que a 
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predominância era de ventos sudoeste, o que empurra a pluma do estuário para o norte, afastando do 

BF4. 

 

Figura 2: Comparação entre o nível d’água gerado pelo modelo (tracejado) e pelos dados de maré prevista para Itajaí-

SC pelo Delft Dashboard (linha contínua). Ambos os pontos de observação estão localizados dentro do estuário do Rio 

Itajaí-Açú. 

 

Figura 3: Variação temporal (13 horas) da salinidade medida no Bota Fora 4 (BF4), Praia Brava, Itajaí- SC. 

 

Figura 4: Variação temporal da salinidade gerada pelo modelo no Bota Fora 4 (BF4), Praia Brava, Itajaí-SC. 

Todos os cenários conseguiram reproduzir a estratificação observada nos dados medidos de 

salinidade, sendo que o cenário #1 e #3 foram os que mais se aproximaram dos dados medidos. A 

vazão utilizada nestes, foram, respectivamente, 404,38 m³/s e 303,285 m³/s. Em ambos cenários, a 

estratificação da coluna d’água quanto à salinidade ocorreu de acordo com os dados medidos, e a 

variação da salinidade superficial foi causada pelo efeito do aporte de água doce dado pela vazão 

(Figura 5). 

No cenário #2 (Qmlt + 25%) ocorreu a maior variação no perfil vertical da salinidade. A 

influência fluvial na região do BF4 torna-se evidente quando comparada com os outros cenários. 

Devido à vazão de 505,475 m³/s, a água do mar, que é mais densa, tende a se manter nas camadas 

mais profundas, esta, foi mais diluída pela água doce, que por sua vez é menos densa e mantém-se 

nas camadas superficiais, explicando a estratificação diferenciada com os outros cenários, 

visualizada na Figura 5.  

Considerando que o vento é um fator controlador das correntes superficiais através da 

intensidade dos processos de fricção entre a água e o ar, e, a água doce, por ser menos densa 

permanece na superfície, conclui-se que o deslocamento da massa d’água do Rio afetou a salinidade 
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no BF4 no cenário #4 diferenciando-se do cenário #1. Durante a implementação do modelo, a 

diferença entre os dois cenários supracitados se dá unicamente pela influência do vento ao modelo. 

O efeito deste sobre a área de estudo foi à diluição da água salgada, onde se nota o efeito da 

diluição nos primeiros metros da coluna d’água, como pode ser visto na Figura 5.  

 

Figura 5: Comparação entre perfis verticais de salinidade obtidos nos diferentes cenários e perfil vertical de 

salinidade obtido com os dados medidos no BF4. 

O perfil vertical de velocidade (resultados numéricos) foi analisado em 3 pontos ao longo do 

eixo longitudinal do estuário: (1) localizado a montante do rio, (2) no meio do estuário do Rio, 

próximo ao primeiro meandro, e (3) na plataforma, mais precisamente na mesma latitude do BF4. 

Todos os pontos foram analisados no mesmo instante de tempo, ou seja, às 12h00min do dia 26 de 

fevereiro do cenário #4.  

Na Figura 6 (B), é possível perceber o efeito da vazão sobre o perfil vertical de velocidade, 

onde, na superfície a velocidade é maior, atingindo um máximo de 0,27 m/s. Já no fundo, a 

velocidade de 0,2 m/s é explicada em função da força de atrito causada entre o sedimento e a água, 

assim como, a influência da cunha salina, causando a redução da velocidade de corrente do fundo 

quando comparada a superfície. Já a variação da salinidade (Figura 5 (A)), obteve-se valores baixos, 

devido à proximidade com a condição de contorno aberto do Rio, onde a salinidade imposta é 0 

(zero). Os valores de salinidade correspondem também ao efeito da maré sobre o estuário, onde a 

cunha salina penetra no rio pelas camadas mais profundas devido a maior densidade da água 

salgada. 

Na Figura 7 (B), o efeito da onda de maré torna-se mais visível, uma vez que a estratificação 

da coluna d’água fica mais evidente, como pode ser vista na Figura 6 (A), onde nota-se a presença 

da cunha salina. A velocidade de corrente na superfície foi de 0,5 m/s. Já a velocidade no fundo 

apresentou valores negativos, o que indica uma inversão da direção do fluxo causado pela 

propagação da maré ao longo do estuário, típica característica de estuários estratificados e de cunha 

salina, corroborando com a caracterização feita por Schettini (2002). 

Na Figura 8 (B), a variação da velocidade no perfil vertical é evidente. As baixas velocidades 

encontradas devem-se ao fato de que a onda de maré encontrava-se em período de estofa nas 

proximidades do BF4. Já na Figura 7 (A), a influência da descarga fluvial nas proximidades do BF4 

é comprovada devido à estratificação da coluna d’água.  
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Figura 6: Resultados numéricos a montante do Rio Itajaí-Açú. (A) Perfil vertical da salinidade e (B) Perfil 

vertical de velocidade. 

 

Figura 7: Resultados numéricos no estuário do Rio Itajaí-Açú. (A) Perfil vertical da salinidade e 

(B) Perfil vertical de velocidade. 

 

Figura 8: Resultados numéricos na plataforma adjacente do Rio Itajaí-Açú em um ponto com 

latitude igual a do BF4. (A) Perfil vertical da salinidade (A) e (B) Perfil vertical de velocidade.  

CONCLUSÕES 

O modelo conseguiu representar de forma satisfatória a área de estudo, porém, 

uma forma de melhorar o ajuste no nível d’água entre os resultados do modelo e a maré 

prevista seria a imposição de dados medidos de material de fundo. Verifica-se que o 

perfil vertical de salinidade é determinado pelo perfil vertical de velocidade. Pode-se 

concluir então, que a vazão influencia diretamente a variação do perfil da salinidade no 

BF4. Como não foi possível obter uma série temporal de vazão do Rio Itajaí-Açú para o 

período modelado, o modelo não foi capaz de representar o ambiente fielmente, mas 

pode-se inferir que a vazão no dia da coleta de dados do BF4 estava menor que a Qmlt e 

maior que a Qmlt - 25%. Já a diferença entre a taxa de variação vertical deve ser melhor 

estudada, porém, pode estar relacionada com a maior discretização necessária na 

vertical para que o modelo de turbulência consiga representar de forma mais suave e 

semelhante à realidade. 
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