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RESUMO 
 

 Neste trabalho a evolução do leito para o estuário dos rios Piraquê-Açú e Piraquê-

Mirim foi calculada numericamente com base em três formulações para o transporte de 

sedimento. A hidrodinâmica e a evolução da morfologia foram calculadas numericamente 

através da solução das equações de Navier-Stokes e da equação de evolução do leito, 

implementadas no modelo Delft3D. Os resultados numéricos mostram que o modelo 

consegue reproduzir a hidrodinâmica induzida por maré astronômica e que a evolução do leito 

é fortemente controlada pela taxa de transporte de fundo. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Depósitos sedimentares costeiros, tais como estuários, estão frequentemente em um 

estado de quase-equilíbrio, constantemente reagindo às mudanças nas condições das forçantes 

meteo-oceanográficas em diferentes escalas de tempo e espaço (DALY, 2013). Deste modo é 

importante conhecer como estes sistemas costeiros reagem a estas forçantes, para que seja 

possível analisar problemas de erosão e avaliar impactos da interferência humana (LESSER et 

al, 2004), tais como dragagem/deposição em canais de navegação, erosão de praias e 

dimensionamento de obras costeiras. 

O estuário dos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim se encontra em um sistema costeiro, 

que apresenta em sua desembocadura um banco arenoso o qual sofre alterações morfológicas 

frequentemente devido às forçantes hidrodinâmicas induzidas pela onda e maré. Apesar de ser 

uma região de grande importância estratégica e econômica, nenhum estudo relacionado a 

alterações morfológicas foi realizado, portanto o presente estudo tem como objetivo comparar 

formulações de transporte de sedimento na evolução do leito marinho. 

 

OBJETIVOS 
 

 O objetivo deste trabalho é avaliar a evolução morfológica de médio período do leito 

do estuário dos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim forçada por maré astronômica e vazão 

decorrentes das formulações de transporte de sedimento de Engelund & Hansen (1967), van 

Rjin (1993) e Soulsby & van Rijn (1997).  

 

METODOLOGIA 
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 As elevações e velocidades induzidas por maré astronômica e descarga fluvial foram 

calculadas usando a técnica da Mecânica dos Fluidos Computacional. Neste trabalho foi 

utilizado o modelo Delft3D, em que as equações de conservação de quantidade de movimento 

e massa, integradas na vertical, sob as aproximações de Boussinesq, de onda longa e pressão 

hidrostática são solucionadas através do método numérico de diferenças finitas em uma grade 

estruturada curvilínea do tipo Arakwa-C.  

A malha utilizada neste trabalho possui 18283 elementos ativos, e sua maior resolução 

de grade é de 15m enquanto que a menor é de aproximadamente 180m (Figura 1). Para a 

representação da batimetria foram utilizados os dados de Silva et al. (2013) e de cartas 

náuticas da Marinha do Brasil. 

 
Figura 1 – Malha numérica utilizada neste estudo, em destaque os contornos abertos representados pelas linhas 

vermelhas (contornos oceânicos), C1/C2 (rios Piraquê-Açú e Piraquê-Mirim, respectivamente) e os pontos de 

coleta de dados (PA e PM – correntes). 

 

Como condição de contorno, as curvas características de elevação foram impostas aos 

contornos oceânicos (Norte, Sul e Leste) pelas invariantes de Riemann (VERBOOM & SLOB, 

1984), calculadas através das elevações e velocidades de correntes da maré fornecidos pelo 

modelo TPXO. Nos contornos C1 e C2 foram impostos valores de vazão medidos in situ, 

disponibilizados pelo LimnoLab da Universidade Federal do Espírito Santo, sendo a condição 

inicial do tipo partida à frio. 

A evolução do leito é calculada por: )//(/)1( yqxqEDftz bbb  , 

em que D  e E  são as taxas de erosão e deposição, bq  a taxa de carga de fundo, calculada 

neste trabalho através das formulações de Engelund & Hansen (1967), van Rijn (1993) e 

Soulby e van Rijn (1997) e bz  a elevação do leito, extrapolada para um período de 8 anos 

por um fator de aceleração da morfologia ( f ) igual a 50. Para a representação da composição 

do fundo foram utilizados os dados sedimentológicos (d50) de Silva et al.(2013). 

Os resultados de correntes foram comparados com os dados de NEVES (2010) para os pontos 

PM e PA mostrados na Figura 1. 

 

RESULTADOS 

 

Na Figura 2 são mostrados os resultados das intensidades das correntes nos pontos PM 
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e PA nos períodos de sizígia e quadratura comparando os resultados modelados e medidos. Os 

resultados mostram que o modelo é capaz de reproduzir a propagação da maré no estuário, 

contudo a discrepância observada nos períodos analisados é provavelmente relacionada a 

influência da área alagável e do manguezal, como mostrado por Rigo & Chacaltana (2006) no 

estuário da Ilha de Vitória, uma vez que não foi contabilizado neste trabalho. 

 
Figura 2 – Velocidade das correntes modeladas (linha azul) e medidas (cruz vermelha) para o período de 

quadratura (a – rio Piraquê-Mirim e b - Piraquê-Açu), e sizígia (c - rio Piraquê-Mirim e d - Piraquê-Açu). 

 

Na Figura 3 são mostradas as zonas de deposição e erosão ao longo do período de 8 

anos calculados por diferentes formulações de transporte de sedimento. Para as formulações 

de van Rijn (1993) – Figura 3.b e Soulsby & van Rjin (1997) – Figura 3.c observou-se que as 

maiores regiões que ocorrem erosão e deposição estão localizadas no rio Piraquê-Açu e na 

desembocadura dos dois rios, onde são encontradas as maiores velocidades, como observado 

no trabalho de Franco (2010). 

 
Figura 3 – Mapa de sedimentação e erosão em um período de 8 anos calculado através das formulações de 

Engelund & Hansen (1967) (a); Soulsby & van Rijn (1997) (b) e van Rijn (1993) (c). Valores negativos indicam 
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erosão e valores positivos indicam deposição ambas dadas em unidade de metro. 

 

Nas formulações de van Rijn (1993) e Soulsby & van Rjin (1997) foi observado que 

ocorre quatro vezes mais deposição e erosão quando comparado à formulação de Engelund & 

Hansen (1967) – Figura 3.a, a qual obteve zonas de deposição e erosão bem distribuídas ao 

longo do rio Piraquê-Açu e no canal longitudinal da desembocadura dos rios. 

 

CONCLUSÕES 
 

 O modelo numérico utilizado foi capaz de representar satisfatoriamente as velocidades 

induzidas por maré astronômica e vazão no estuário. Os resultados referentes à evolução 

morfológica do leito mostram que as formulações de van Rijn (1993) Soulsby & van Rjin 

(1997), há maior erosão no canal fluvial em relação a formulação de Engelund & Hansen 

(1967).  
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