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Resumo 

 

CARMO, Mattheus Corrêa do. Propagação da maré em estuário amazônico dominado 

por fricção: experimentos numéricos. 2022. 72 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto 

Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

O estudo de estuários rasos de macromaré são escassos ao redor do planeta, por se 

tratarem de ambientes geologicamente efêmeros é de suma importância compreender sua 

morfologia e hidrodinâmica. Diante disso o Taperaçu é um estuário amazônico de 

macromaré dominado por fricção que apresenta características peculiares para a região, 

pois apresenta um aporte fluvial desprezível, baixas profundidades e está em processo de 

preenchimento da cabeceira.  Devido ao limite orçamentário e muitas vezes a dificuldade 

de acesso ao local de estudo a aplicação de modelagem numérica permite analisar um 

ambiente de forma mais completa e preencher lacunas. Diante disto, este trabalho teve 

como objetivo avaliar a propagação da maré em cenários distintos sendo estes cenários, 

ciclos de sizígia e quadratura e períodos sazonais distintos (chuvoso e seco). 

Posteriormente as constituintes foram estudadas através de analises harmônicas de séries 

temporais de maré extraídas do modelo global WXTide, sendo estas séries provenientes 

pontos extraídos do domínio do modelo Delft 3D, módulo FLOW. Os resultados do 

modelo foram comparados com séries temporais medidas in situ, e demonstraram que o 

modelo representa bem as amplitudes das constituintes, porém, provavelmente em função 

da representação da batimetria no domínio numérico, o resultado da análise de fases foi 

menos confiável. Foi constatado que apesar de consistir em um estuário dominado por 

fricção, as constantes mudanças na morfologia têm uma importância parelha na 

propagação da onda de maré e na sua distorção. Enquanto que nas marés de quadratura e 

no período sazonal seco a fricção possui maior influência nas constituintes, nos ciclos de 

sizígia e no período chuvoso as mudanças de morfologia, a interação com o estuário 

adjacente e a pluviosidade governam a propagação e a assimetria. 

 

Palavras-Chave: Modelagem Numérica, Delft 3D, Análise Harmônica, Assimetria. 
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Abstract 

 

CARMO, Mattheus Corrêa do. Propagação da maré em estuário amazônico dominado 

por fricção: experimentos numéricos. 2022. 72 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto 

Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

The study of shallow macrotidal estuaries are scarce around the planet, as they are 

geologically ephemeral environments, it is extremely important to understand their 

morphology and hydrodynamics. The Taperaçu is a frictionally dominated macrotidal 

Amazon estuary that has peculiar characteristics for the region, as it has a negligible 

fluvial size, with low depths and is in the process of infilling  in the estuary head. Due to 

the budgetary limit and often the difficulty of access to the study site, the application of 

numerical models allows analyzing an environment more completely and filling gaps. 

Therefore, this study aimed to assess the propagation of the tide in different scenarios, 

these scenarios being spring and neap tidal cycles and distinct seasonal periods (rainy and 

dry). Subsequently, the constituents were studied through harmonic analysis of tidal time 

series extracted from the global model WXTide. These series were extracted from points 

in the domain of the Delft-3D model, FLOW module. The model results were compared 

with time series measured in situ, and demonstrated that the model represents well the 

amplitudes of the constituents, however, probably due to inaccuracies in the 

representation of the bathymetry in the model domain, results of the phase analysis were 

less reliable. Despite being an estuary dominated by friction, the constant changes in 

morphology have a similar importance in the propagation of the tidal wave and in its 

distortion. While in neap tides and in the dry seasonal period the friction has a greater 

influence on the constituents, in spring cycles and in the rainy the season morphology 

changes, interaction with the adjacent estuary and rainfall govern the propagation and 

asymmetry of the tide. 

 

Keywords: Numerical Modeling, Delft-3D, Harmonic Analysis, Assimetry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As origens da palavra estuário e seus primeiros estudos datam do século XVI, a 

mesma deriva do latim aestuarium que significa pântano ou canal, que por sua vez vem 

de aestus, que significa ondulação ou maré, e era usada para distinguir este ambiente 

dinâmico, com mudanças constantes, dos ambientes marinho e fluvial. Devido à sua 

localização estratégica, na transição entre mar e continente, diversas cidades se 

desenvolveram próximas a estes ambientes, de acordo com Miranda et al. (2002) 

aproximadamente 60% das grandes cidades mundiais se desenvolveram em torno de 

estuários. Estes ambientes proporcionam a realização de diversas atividades essenciais 

para a sociedade como complexos portuários, comércio, distribuição de cargas e pessoas 

e lazer. Além disso, desempenham um papel ecológico muito importante ao suprir 

nutrientes e matéria orgânica para a região costeira, além de abrigar e sustentar diversas 

espécies (Dittmar et al. 2001). Deste modo, consiste em um ambiente de enorme 

importância econômica e ecológica para diversos países no planeta (Bianchi 2007). 

A região amazônica possui a maior rede hidrográfica do planeta no qual diversos 

rios de grande e baixo aporte desembocam no oceano Atlântico, desta forma dando 

origem a diversos estuários. Esta região da costa norte brasileira é conhecida como Zona 

Costeira Amazônica (ZCA), de acordo com Souza-Filho (2008) ZCA é dividida em dois 

setores com características geomorfológicas de grande escala: o setor oeste dominado 

pela influência da descarga fluvial do rio Amazonas, e o setor leste dominado pelo regime 

de macromaré, que abriga a maior faixa contínua de manguezais do planeta.  

O setor leste da ZCA é caracterizado por uma linha de costa de baixo relevo 

extremamente recortada por reentrâncias que abrigam cerca de 23 estuários e um área de 

manguezais com aproximadamente 7600 km² (Souza-Filho & El-Robrini 1998, Souza-

Filho et al. 2009). Além disso, esta região é diretamente influenciada pela Zona de 

Convergência Intertropical (ITCZ) que condiciona dois períodos climáticos sazonais bem 

distintos, sendo estes o período chuvoso (Dezembro a Maio) e o período seco (Junho a 

Novembro) (Moraes et al. 2005). Muitos destes estuários são conectados entre si através 

de um ou mais canais de maré, esta conexão estuarina promove principalmente a troca de 

água e sedimentos em suspensão durante os ciclos de maré (Araújo 2012, Costa et al. 

2016).  
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Neste contexto está inserido o estuário do Taperaçu, localizado no nordeste do 

Estado do Pará. Com uma alta conectividade com o estuário adjacente (Caeté), o Taperaçu 

configura-se como um estuário raso, em processo de preenchimento e com um aporte 

fluvial desprezível. Deste modo a ação da maré controla grande parte dos processos 

físicos e morfológicos deste estuário, principalmente a propagação da maré ao longo do 

estuário, a dissipação de energia, a fricção de fundo e a batimetria, assim estas 

características o classificam como um estuário dominado por fricção (Asp et al. 2012). 

Entretanto, a conectividade com o estuário do Caeté também exerce grande influência nos 

padrões hidrodinâmicos do sistema o que dificulta abordagens individuais de 

monitoramento e métodos de amostragem de campo. 

Deste modo, tornam-se necessárias ferramentas de monitoramento que possam 

abranger estes ambientes em maior escala e ao mesmo tempo captar todas as variáveis 

ambientais como nível da água, velocidade de corrente, batimetria de fundo e etc. Por este 

motivo a modelagem numérica surge como uma ferramenta de melhor custo-benefício 

pois consegue simular a maioria das variáveis ambientais, prever situações futuras através 

de cenários, necessita de uma quantidade mínima de dados medidos “in situ” e ao mesmo 

tempo consegue preencher lacunas temporais e espaciais que a medição no local não 

consegue abranger devido a limitações orçamentais ou de acessibilidade ao local de 

estudo (Siegle 2003; Rosman 2011). Visto isso, devido à complexidade do sistemas 

estuarinos da ZCA, torna-se imprescindível a implementação de um modelo numérico 

que possa englobar em seus domínios e representar de forma satisfatória a hidrodinâmica 

do estuário Taperaçu e adjacências, de modo que seja possível facilitar a elaboração de 

planos de gestão da região e auxiliar na mitigação de possíveis impactos ambientais pois 

a área de estudo localiza-se dentro dos limites da Reserva Extrativista Marinha Caeté-

Taperaçu. Além disso, a compreensão do funcionamento desses sistemas e a sua interação 

com o oceano adjacente, serão cada vez mais necessários tendo em vista o uso e 

exploração da região, incluindo a exploração de hidrocarbonetos na bacia do Pará-

Maranhão. 
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2 OBJETIVOS 

 

Compreender a propagação da onda de macromaré no estuário Taperaçú e sua 

interação com os ambientes adjacentes. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

•. Descrever os processos que condicionam a propagação da maré no estuário Taperaçú; 

•. Estudar a variabilidade das constituintes harmônicas de maré no estuário Taperaçú 

durante ciclos completos de maré (sizígia e quadratura); 

•. Estudar a variabilidade sazonal (período seco e período chuvoso) das constituintes 

harmônicas maré no estuário Taperaçu; 

•. Estudar a assimetria e suas condicionantes no estuário Taperaçu 

•. Determinar o padrão de fluxo de materiais no estuário Taperaçu. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Estuários e suas Definições 

 

Ao longo dos anos tornou-se necessário definir propriamente o ambiente 

estuarino. Contudo em função de suas particularidades e especialmente seu dinamismo, 

ou seja, alta variação temporal e espacial de suas variáveis (salinidade, comunidades 

biológicas, etc.) tornou-se ainda mais necessário uma definição ampla que removesse um 

pouco da subjetividade e ambiguidade do termo estuário (Elliot & McLusky 2002). 

Muitos autores ao longo dos anos buscaram definições de cunho físico, geológico ou 

biológico, dentre estes destacam-se Ketchum (1951), Dionne (1963), Pritchard (1967), 

Kjerfve (1987), Dalrymple (1992) e Perillo (1995) como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Definições de estuários de acordo com diversos autores. 

Autor Definição 

Ketchum (1951) “Um estuário é um corpo de água em que a água fluvial se mistura e dilui a água 

do mar mensuravelmente”. 

 

Dionne (1963) “Estuário é uma entrada do mar para o vale do rio até o limite de subida das 

marés, sendo normalmente divisível em três setores: a) uma ligação marítima ou 

inferior do estuário, em conexão livre com o mar aberto; b) um estuário 

intermediário, sujeito a intensa mistura de água do mar e de água doce, e c) um 

estuário superior ou fluvial, caracterizado por água doce, mas sujeito à ação das 

marés diárias”. 

 

Pritchard (1967) “Estuário é um corpo de água costeiro semifechado, com uma livre ligação com 

oceano aberto, no interior do qual a água do mar é mensuravelmente diluída pela 

água doce proveniente da drenagem continental” 

Kjerfve (1987) “Estuário é um ambiente costeiro com conexão restrita com o oceano adjacente à 

qual permanece aberta pelo menos intermitente”. 

 

Dalrymple (1992) “Estuário é a porção larga de um sistema de vale afogado, que recebe sedimentos 

de ambas as fontes fluviais e marítimas e que contém fácies influenciadas por 

marés, ondas e processos fluviais. Estende-se desde o limite entre terra e fácies de 

maré em sua cabeceira até o limite mais largo das fácies costeiras na sua foz”. 

 

Perillo (1995) “Estuário é um corpo de água costeiro semifechado que estende seu limite até a 

influência da maré, dentro do qual a água marinha, que entra por uma ou mais 

conexões com o mar aberto, ou qualquer outro corpo de água salina, é 

significativamente diluída com água doce proveniente da drenagem do continente, 

podendo sustentar espécies biológicas eurihalinas em parte ou em todo o seu ciclo 

de vida.” 
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Entretanto, mesmo com inúmeras definições ainda continua trabalhoso para 

pesquisadores selecionarem uma para aplicar em seus trabalhos, visto que algumas 

esbarram em controvérsias. A exemplo da definição de Pritchard (1967) que desconsidera 

a existência de águas salobras em grandes mares como o Báltico por exemplo, ou na 

extensão de plumas estuarinas que vão muito além da região costeira. Ou seja, nem todo 

estuário tem uma região de água marinha diluída em água costeira, e nem toda região que 

apresenta essa diluição pode ser chamada de estuário. Para este trabalho será utilizada a 

definição de Perillo (1995) que considera um estuário toda a região influenciada pela ação 

da maré. 

 

3.2 Estuários e suas Classificações 

 

Como dito anteriormente o ambiente estuarino é altamente dinâmico tanto 

espacialmente quanto temporalmente. Essa dinâmica é gerada por oscilações do nível do 

mar, pela descarga de água doce, pelo gradiente de pressão devido à influência da 

salinidade, pela circulação da plataforma continental, pelo vento agindo diretamente 

sobre a superfície livre e pela dinâmica sedimentar através dos processos erosivos e 

deposicionais, sendo atualmente também influenciada pela exploração e explotação de 

sedimentos decorrentes de atividades antrópicas nas bacias de drenagem (Miranda et al. 

2002). Além, disso são ambientes de origem recente no ponto de vista geológico (cerca 

de cinco mil anos), formados a partir de alterações eustáticas (variações reais a nível 

global dos oceanos), isostáticas (variações locais relacionadas a elevações e subsidências) 

ou processos de origem tectônica. Diante disso, diversos autores propuseram 

classificações de acordo com a hidrodinâmica (amplitude da maré ou processo físico 

dominante), circulação (densidade e mistura da água), geomorfologia, salinidade, de 

forma que todas as características fossem levadas em consideração. 

 

3.2.1 Classificação Quanto à Geomorfologia 

 

As classificações de cunho geomorfológico foram consideradas por Pritchard 

(1952) e Pritchard (1967), onde os estuários foram divididos de acordo com sua formação 

e suas as características consequentes, sendo estes: Planície Costeira, Fiordes, 

Construídos por Barra, Tectônicos, Deltas Estuarinos e Rias (Figura 1). 
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3.2.1.1 Planície Costeira 

 

Estes estuários são os mais comuns em regiões tropicais e subtropicais. 

Formaram-se durante a última transgressão marinha no Holoceno em regiões onde a 

velocidade do aumento do nível da água superou a sedimentação, deste modo, os vales 

de rios foram inundados dando origem a este tipo de estuário. Os estuários de planície 

costeira são rasos com profundidade média próxima de 30 metros, tem seu padrão de 

circulação diretamente ligado à vazão fluvial e a amplitude da maré. 

 

3.2.1.2 Fiordes 

 

Originados durante o último ciclo glacial, os estuários do tipo Fiordes são típicos 

de regiões de latitudes altas. Esta característica deve-se ao fato de sua formação estar 

diretamente ligada ao avanço e derretimento de geleiras, isto é, a alta pressão das calotas 

de gelo sobre o bloco continental e o processo erosivo decorrente do derretimento 

escavaram e inundaram vales de rios. Este estuários são caracterizados pela presença de 

uma formação rochosa em sua foz denominada “soleira”, sendo esta diretamente 

responsável pelos padrões de circulação, pois a soleira restringe a troca de água entre o 

estuário e o oceano, criando uma estratificação onde a água marinha com maior salinidade 

circula nas camadas mais superficiais (geralmente na altura da soleira), enquanto a água 

proveniente da descarga fluvial circula nas camadas mais profundas. Diferente do tipo 

anterior, os Fiordes possuem grande profundidade, podendo ter de 10 a 90 m de coluna 

d’água sobre a soleira e geralmente 800 m região interna do estuário. 

 

3.2.1.3 Construídos por Barra 

 

Também chamados de lagunas costeiras, estes estuários possuem uma formação 

semelhante aos de planície costeira, contudo, devido ao grande processo erosivo e o 

consequente alto aporte sedimentar em suas regiões, formaram-se barras arenosas 

paralelas à linha de costa em sua foz. Estes estuários geralmente são rasos, com 

profundidades entre 20 m a 30 m e são construídos por uma laguna na região interior e 

um canal que a liga ao oceano. Devido a ser um ambiente parcialmente fechado a 

influência da maré não é tão alta, assim sendo predominantes processos eólicos e fluviais. 
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3.2.1.4 Demais Estuários: Tectônicos, Deltas e Rias 

 

Os estuários do tipo tectônico possuem sua origem ligada diretamente a processos 

sísmicos como falhas, terremotos, deslizamentos e erupções vulcânicas. Muitas vezes 

estes estuários apresentam características oceanográficas até semelhantes aos demais 

citados. Já os deltas estuarinos ou deltas de enchente, são originados em regiões forçadas 

por regimes de macromarés e alta descarga fluvial. A combinação dessas forçantes 

oceanográficas culminam em um intenso processo erosivo e um constante preenchimento 

devido a sedimentação, que caracterizam um estuário com presença de ilhas em seu 

interior. Por fim, as rias são estuários de origem tectônica em conjunto com as 

consequências do degelo. Isto é, são resultantes de uma elevação da região continental 

em virtude do alívio de peso decorrente do derretimento das geleiras que posteriormente 

foram inundados pelo aumento do nível da água. 

 

 

Figura 1: Classificação geomorfológica de estuários. Adaptado de Pritchard (1952). 
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3.2.2 Classificação Geomorfológica Quanto aos Processos Físicos Dominantes 

 

3.2.2.1 Estuários Dominados por Maré 

 

A maioria dos estuários do planeta são influenciados pelas marés em certo grau. 

A energia da maré é diretamente responsável pela mistura entre água doce e marinha, 

transporte e suspensão de sedimentos, formação do leito, padrão de correntes, gradiente 

de salinidade, dentre outros processos. Contudo, em alguns estuários a energia da maré é 

tão alta que controla todos os aspectos hidrodinâmicos, morfológicos e sedimentológicos 

(Wells 1995). Autores como Davies (1964) e Hayes (1975) propuseram classificações 

baseadas na altura da maré e as variações geomorfológicas diretamente decorrentes da 

altura da maré, desta forma os estuários foram classificados como estuários de micromaré 

(altura da maré menor que 2 m), mesomaré (altura entre 2 e 4 m) e macromaré (altura da 

maré maior do que 4 m) (Figura 2). Os estuários de micromaré e mesomaré geralmente 

são associados ao tipo construído por barras, pois ocorre a formação de barras arenosas 

paralelas a linha de costa e morfologia é controlada pelo canal de ligação entre o oceano 

e a laguna interna. Já os estuários de macromaré possuem características semelhantes aos 

tipo de planície costeira pois possuem uma forma afunilada e apresentam barras arenosas 

perpendiculares à linha de costa.  
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Figura 2: Classificação de estuários baseada na altura da maré. Adaptado de Hayes 

(1974). 

 

De acordo com Wells (1995) alguns processos físicos são característicos de 

estuários dominados por maré, como o fluxo de correntes, prisma de maré (volume de 

água trocado durante um ciclo de maré), atrito de fundo e transporte de sedimento. O 

fluxo de correntes são bidirecionais (enchente e vazante), o prisma de maré possui uma 

ordem de magnitude maior do que a vazão fluvial, alto atrito de fundo nos picos de maré 

e um transporte de sedimentos marinhos em direção a montante do estuário devido a 

forçante da maré. Além disso, toda a energia nesses ambientes é controlada pela 

morfologia (Figura 3), na foz do estuário a energia das ondas é dissipada pelas barras 

arenosas, já a energia da maré tende a aumentar proporcionalmente com o afunilamento 

do canal, contudo os efeitos do atrito de fundo também dissipam energia, o que ocasiona 

uma diminuição da energia da maré estuário acima (Dalrymple et al. 1992). Estas 

características hidrodinâmicas controlam a sedimentação, os sedimentos finos são 

deposicionados nas margens enquanto os sedimentos arenosos são deposicionados nas 

porções centrais. 
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Figura 3: Estuário dominado por maré. Adaptado de Dalrymple et al. (1992). 

 

Contudo, esta classificação entra em conflito devido à alguns estuários que, apesar 

da alta influência da maré, tem maior interferência de outros processos como a ação das 

ondas e a descarga fluvial, como o estuário do Rio Amazonas por exemplo.  Além disso, 

a maioria das características são mais evidenciadas apenas em estuários de macromaré. 

 

3.2.2.2 Estuários Dominados por Ondas 

 

Quando a ação da maré não é forte o suficiente para controlar os processos nos 

estuários, outras forçantes oceanográficas se tornam responsáveis pela dinâmica do 

ambiente e na maioria dos casos predominam a influência da energia de ondas. De acordo 

com Dalrymple et al. (1992) esta ação das ondas ocasiona um transporte de sedimentos 

paralelo à linha de costa dando origem a uma barra arenosa (spit) que é a principal 

característica deste tipo de estuário.  Esta pode ser emersa ou submersa é a principal 

barreira para a energia das ondas não adentrarem o estuário, a consequência disto é a 

diminuição da energia no interior do estuário, uma vez que apenas ondas internas são 

formadas na laguna. Contudo, em episódios de tempestade a ação das ondas é capaz de 
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romper a barreira e criar novas conexões do estuário com oceano. Deste modo, a energia 

nesses estuários é alta na zona marinha diminui drasticamente na área de mistura e tende 

a aumentar novamente na zona fluvial. Assim, é comum que os sedimentos arenosos 

sejam depositados na área da foz, enquanto na parte interna com menor energia sejam 

depositados os sedimentos finos. 

 

Figura 4: Estuários dominados por ondas. Adaptado de Dalrymple et al.(1992). 

 

3.2.3 Classificação quanto a circulação e salinidade 

 

Como visto anteriormente, devido às diferenças geomorfológicas e 

hidrodinâmicas, os estuários também apresentam diferenças em termos de circulação e 

salinidade. A abordagem física dos estuários é muito complexa pois como mostrado é um 

ambiente com muitas particularidades. Autores como Stommel (1950), Cameron & 

Pritchard (1967), Geyer (1986) propuseram classificações onde a circulação e a salinidade 

diferem de acordo com a intensidade da forçante de maré e da vazão fluvial. Uma relação 

onde o aumento da forçante de maré é diretamente proporcional ao aumento do processo 

de mistura e a quebra da estratificação pela salinidade. Sendo estes os estuários do tipo: 

Cunha Salina, Parcialmente Misturado e Bem Misturado (Figura 5). 
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Figura 5: Classificação de estuários de acordo com circulação e salinidade. Adaptado de 

AMAP (Arctic Monitoring And Assessment Program). 

 

Os estuários de circulação típica de cunha salina são mais comuns em regiões de 

alta descarga fluvial influenciadas por regimes de micro e mesomaré. Com estas 

configurações oceanográficas, a vazão fluvial força as maiores velocidades de movimento 

em direção a foz principalmente nas camadas superiores, contudo, durante a enchente da 

maré ocorre uma intrusão de água marinha nas camadas inferiores em formato de cunha 

(Figura 5A). Esse processo, forma um gradiente no perfil vertical de salinidade nestes 

estuários, onde nas camadas superiores a salinidade é baixa, enquanto nas camadas 

inferiores a salinidade é alta. Devido a variações na vazão fluvial e na forçante da maré a 

cunha salina pode sofrer alguns pequenos deslocamentos e também até haver uma 

pequena mistura devido ao cisalhamento entre camadas (água doce e água salgada) 

causado pela aceleração de Coriolis. Este cisalhamento entre camadas pode levar ao 
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aprisionamento de água da cunha nas camadas superiores que por sua vez leva à entrada 

e mistura de água doce na cunha salina. 

 Já em regiões com uma baixa vazão fluvial e uma relativa influência da maré, a 

turbulência é forte o suficiente para quebrar a estratificação pela salinidade 

periodicamente, o que ocasiona uma mistura parcial da coluna d’água e 

consequentemente um gradiente moderado de estratificação de salinidade caracterizando 

um estuário parcialmente misturado (Figura 5B). Por fim, em sistemas rasos de planície 

costeira com uma baixa vazão fluvial e regimes de macromaré. As condições 

oceanográficas geram turbulência e atrito de fundo altos o suficiente para misturar a 

coluna d’água verticalmente, e assim erodir a estratificação gerada pela diferença de 

densidade devido a salinidade caracterizando um estuário bem misturado (Figura 5C). 

Estas condições de turbulência geralmente também são suficientes para misturar 

lateralmente estes estuários, contudo, no Hemisfério Sul, quando o estuário possui uma 

relativa razão largura/profundidade, a aceleração de Coriolis pode ocasionar uma 

deflexão lateral da salinidade para a esquerda. 

 

3.2.4 Estuários dominados por fricção 

 

Diante dos processos físicos, hidrodinâmicos e geomorfológicos apresentados, 

alguns estuários apresentam certas particularidades que os diferenciam dos demais. De 

acordo com Friedrichs & Madsen (1992) é comum que estuários rasos influenciados por 

regimes de macromaré apresentem comportamentos de não-linearidades. Por exemplo: 

atenuação na estratificação vertical (estuários bem misturados), um padrão de correntes 

bidirecionais (enchente de vazante), assimetria nas marés (diferenças na duração entre 

enchente e vazante) e por fim, uma forte tensão de cisalhamento no fundo durante os 

picos de corrente (fricção). 

 Os padrões assimétricos de velocidade nestes sistemas consolidam a morfologia 

e desempenham um papel crucial na sua formação e manutenção. Isto é, sistemas com 

dominância de enchente favorecem o transporte em direção a montante, causam o 

assoreamento do canal principal e consequentemente reduz a profundidade. Já sistemas 

com dominância de vazante favorecem o transporte em direção a jusante e a erosão do 

canal, assim tende a aumentar a profundidade. Além disso, marés assimétricas possuem 

um importante papel no transporte sedimentar de fundo e na evolução morfológica de 

estuários pequenos, rasos e bem misturados. Se os efeitos da fricção forem desprezados, 
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a compressão gerada pelo o afunilamento do canal sempre irá acentuar as correntes, desta 

forma, devido à tensão de cisalhamento variar de acordo com o quadrado da velocidade 

da corrente, a fricção sobre o leito aumenta proporcionalmente com o aumento da 

influência da maré.  Muitos autores demonstraram através de estudos matemáticos, 

levantamentos de campo ou modelagem numérica a dominância do termo da fricção em 

relação aos termos inerciais na equação do momentum em estuários rasos e bem 

misturados. Em função disso, um estuário é considerado dominado por fricção quando o 

termo da fricção supera o termo da aceleração, local ou advectiva, na ordem de dois para 

um na equação do momentum. 

Outro aspecto importante evidenciado por Wells (1995), é o modo em que a maré 

se propaga ao longo do estuário. A velocidade em que a maré se propaga é governada 

pela equação de águas rasas, portanto, está diretamente ligada a profundidade do local. 

Devido a essa relação com a profundidade as marés estuarinas são deformadas durante 

sua propagação estuário acima. Diante disso, duas características são marcantes nestes 

ambientes: primeiramente as enchentes são mais curtas, porém apresentam as maiores 

velocidades de corrente em relação as vazantes, posteriormente o período da estofa de 

maré alta será maior do que da estofa de maré baixa. Em diversos estuários o grau de 

assimetria cresce quanto mais a montante. Portanto, os estudos das não-linearidades de 

maré são importantes para o entendimento geológico da evolução costeira, especialmente 

em sistemas rasos que são geologicamente efêmeros (Friedrichs 1992). 

 

3.6 Efeitos da assimetria na hidrodinâmica e morfodinâmica estuarina 

 

 A assimetria da maré influencia não somente a hidrodinâmica como também a 

dinâmica sedimentar do sistema. A velocidade das correntes possuem um impacto direto 

no atrito de fundo, que é o parâmetro que controla os processos erosivos, a natureza e o 

estado do leito sedimentar (Mehta & Parchure, 2000). Diante disso, a longo prazo a 

importação ou exportação de sedimentos pode causar mudanças morfológicas 

impactantes o suficiente para alterar a dominância da assimetria da maré (Dyer 1997). 

Na segunda metade do século XX diversos trabalhos aprofundaram o estudo 

acerca da influência de marés assimétricas e de distorções não lineares na hidrodinâmica 

e morfodinâmica de estuários, assim como os componentes que controlam este processo. 

Os estudos realizados por Postma 1967, Boothroyd & Hubbard 1975, Boon & Byrne, 

1981, Speer & Aubrey 1985, Aubrey 1986, Friedrichs & Aubrey ,1988 e Speer et al. 
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(1991) determinaram as características de estuários com marés assimétricas expostas a 

seguir. 

De acordo com Uncles (1981), a distorção da maré, a partir do momento que ela 

adentra um estuário, pode ser representada através do crescimento não linear das suas 

principais constituintes harmônicas. E, a transferência de energia entre estas constituintes 

pode produzir marés com velocidades de corrente assimétricas e consequentemente afetar 

o transporte sedimentar. Em grande parte dos estuários a principal constituinte 

astronômica é a M2, a lunar semidiurna principal. Já em estuários bem misturados, a 

constituinte M4 tem grande relevância. Diante disso, a relação entre as duas constituintes 

governa as não linearidades da maré e podem ser expressas a partir das equações a seguir. 

Dentro de um estuário a altura distorcida da superfície do mar, A, e a velocidade 

da onda de maré, V, pode ser modelada por uma superposição de M2 e M4: 

𝐴 = 𝑎𝑀2 cos (𝜔𝑡 −  𝜃𝑀2) + 𝑎𝑀4 cos (2𝜔𝑡 −  𝜃𝑀4) 

(1)  

 

𝑉 = 𝑉𝑀2 cos(𝜔𝑡 −  𝜑𝑀2) + 𝑉𝑀4 cos(𝜔𝑡 −  𝜑𝑀4) 

(2)  

 

Onde t é o tempo, ω é a frequência da maré, a é amplitude da altura da maré, v é 

a amplitude da velocidade maré, θ é a fase da altura da maré e φ é a fase da velocidade 

da maré. Logo, a fase relativa(Fr) da M4 da superfície do mar em relação a M2 é: 

 

2𝑀2 − 𝑀4 = 2𝜃𝑀2 − 𝜃𝑀4 

(3)  

 

 Por fim, o cálculo direto para a distorção não linear da maré denominado de 

“Razão de Amplitude” (Ar) de M4 para M2 é definido como: 

 

𝐴𝑟 = 𝑎𝑀4/𝑎𝑀2 

(4)  
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As distorções não lineares da maré são determinadas por dois efeitos relacionados 

à morfologia do sistema estuarino: 1) os efeitos friccionais gerados pela interação entre 

as correntes de maré e o leito do canal; 2) e o armazenamento de água nas zonas 

intermareais pela presença de planícies de maré e vegetação como manguezais e áreas 

inundáveis. Uma onda de maré que não apresenta distorção possui o valor de Ar igual a 

0.01. Quanto mais distante de 0.01 for o valor da Ar, mais distorcida é a onda de maré 

neste sistema. Já a equação de Fase Relativa, controla os processos sedimentares de um 

sistema, visto que quando 0° < Fr < 180°, o sistema é dominado por enchente, ou seja, 

importa sedimento para o interior do estuário. Enquanto que se 180° < Fr < 360°, o 

sistema é dominado pela vazante, portanto, tende a exportar sedimentos estuarinos para a 

região oceânica. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo compreende a região do estuário Taperaçu assim como as regiões 

adjacentes (Figura 6). Localizado próximo à cidade de Bragança, na região nordeste do 

estado do Pará ou também conhecida como microrregião Bragantina. É uma região de 

clima tropical úmido influenciado por variações sazonais bem definidas pela influência 

da ZCIT. A precipitação decorrente desta influência tem uma média anual de pluviosidade 

que varia de 2300 a 2800 mm, distribuída em uma estação chuvosa, entre dezembro a 

maio onde as chuvas se caracterizam por uma forte intensidade, e uma seca de junho a 

novembro que é marcado por períodos indefinidos de estiagem com episódios de 

pluviosidade entre elas (Martorano et al. 1993; Moraes et al. 2005). Cerca de 73% da 

precipitação anual acontece entre os meses de janeiro e abril. Além disso, a região é 

influenciada por um regime de macromaré semi-diurna com médias de 5 m de altura 

(Tabela 2) e que adentram o continente em até 16 km. 

 

 

Figura 6: Mapa de localização da área de estudo.  
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O estuário Taperaçu possui extensão de superfície de água com aproximadamente 

21 km² margeadas por florestas de mangue. Diferente da maioria dos estuários da ZCA o 

Taperaçu possui uma descarga fluvial desprezível, sendo a ação do regime de macromarés 

o principal responsável pela hidrodinâmica, além claro da conectividade estuarina, 

principalmente através do canal do Taici, que o conecta ao estuário do Caeté. 

Quando se trata dos aspectos hidrodinâmicos e morfodinâmicos Asp et al. (2012) 

realizou um estudo aprofundado a respeito do estuário Taperaçu. Por se tratar de um 

estuário em processo de preenchimento grande parte da porção central é ocupada por 

bancos de areia, é estimado que cerca de 50% do local fica exposto durante a maré vazante 

com aproximadamente 82% da água saindo do estuário a cada ciclo de maré, durante a 

enchente a maré ultrapassa os limites do estuário e inunda também as regiões de 

manguezal e de planície de inundação. Se tratando da maré, ela se propaga no estuário de 

forma assimétrica e com forte atenuação da onda. A vazante tem um período de duração 

maior do que que a enchente, sendo 6,5 e 5,83 h respectivamente. Em comparação a foz, 

a parte interna do estuário tem uma atenuação de aproximadamente 35% da onda de maré 

com um atraso 1 hora para o pico na enchente e de 3 h para o pico da vazante. Em relação 

as correntes as velocidades são maiores durante as enchentes. Devido à forte turbulência 

de fundo decorrente da hidrodinâmica aliada a morfologia de fundo a salinidade da coluna 

d’água no Taperaçu é homogênea variando de 33 a 30 longitudinalmente, contudo nos 

períodos de vazante ocorre a entrada de água de menos salina vinda do estuário Caeté 

através do canal do Taici.   

 

Tabela 2: Catálogo das marés (em m) no litoral do Pará para o ano de 2002.  

MHWS (Média Preamar de Sizígia), MLWS (Média Baixa Mar de Sizígia), MHWN 

(Média Preamar de Quadratura) e MLWN (Média Baixa Mar de Quadratura). Fonte: 

(FEMAR, 2002). 

Estação 

Maregráfica 

MHWS MLWS MHWN MLWN 

Caeté 5,08 0,50 3,98 1,52 

Ilha dos 

Guarás 

3,65 0,52 3,14 1,03 

Salinópolis 5,03 0,46 3,91 1,58 
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Vizeu 4,96 0,43 3,90 1,49 

 

 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Descrição do Modelo 

 

O modelo implementado neste trabalho é Delft-3D desenvolvido pela empresa 

Deltares, que é composto por vários módulos agrupados na mesma interface onde cada 

módulo é capaz de interagir um com o outro. Dito isto o módulo utilizado consiste no 

Delft-3D Flow visto que os principais processos hidrodinâmicos no estuário é governado 

pela influência da maré. De acordo com Deltares (2014) o Delft-3D Flow é um programa 

de simulação hidrodinâmica multidimensional que calcula fluxos não-estacionários e 

fenômenos de transporte resultantes da maré e de forçantes meteorológicas. A coordenada 

vertical empregada pelo modelo e definida como coordenada “σ” ou profundidade 

adimensional, Z=z/h(t), variando entre -1 e 0, de modo a tornar a dimensão vertical 

independente da profundidade, e desta forma evita que os elementos de grades 

interceptem a topografia de fundo. As características padrão que o programa considera 

são as forças de maré, efeito de Coriolis, gradientes de pressão, advecção e difusão, 

variação do vento e da pressão atmosférica no tempo e espaço, simulações de seca e 

enchentes, dentre outras. 

A implementação do módulo hidrodinâmico foi baseada em um sistema de 

equações de águas rasas tridimensionais. O sistema de equações consiste nas equações 

horizontais da quantidade de movimento, na equação de continuidade e nas equações de 

transporte para constituintes conservativos. Tal conjunto de equações é derivado das 

equações tridimensionais de Navier- Stokes para um fluido incompressível. A seguir, são 

descritas as considerações e aproximações do modelo: 

 

• O Delft3D permite que se adote o sistema de coordenadas sigma (𝜎) ou 

coordenadas Z no eixo vertical. A profundidade é assumida como sendo muito menor do 

que a escala horizontal. Então, devido à reduzida razão de aspecto, as aproximações para 



20 

 

o sistema de águas rasas tornam-se válidas e, por conseguinte, a equação vertical do 

movimento reduz-se à equação hidrostática; 

• O efeito da densidade é considerado somente através de seu efeito na 

pressão (aproximação de Boussinesq); 

• Utiliza-se o sistema de coordenadas cartesianas, não considerando o efeito 

da curvatura da Terra. Além disso, o parâmetro de Coriolis é assumido como uniforme; 

• Assume-se uma condição de deslizamento no fundo (slip boundary 

condition) e é aplicada uma formulação de segunda ordem (quadrática) ao cisalhamento 

no fundo; 

• A formulação para a tensão de cisalhamento no fundo devido à ação 

conjunta das ondas e correntes é baseada num campo de fluxo 2D, gerado a partir da 

velocidade próxima ao fundo, utilizando uma aproximação logarítmica; 

• As equações do Delft3D-FLOW são capazes de resolver as escalas 

turbulentas (large eddy simulation). No entanto, as grades são geralmente muito 

grosseiras para resolver estas flutuações. Desta forma, as equações utilizadas são baseadas 

nas tensões de Reynolds; 

• No Delft3D-FLOW os vórtices turbulentos são definidos pela 

profundidade da água. Sua contribuição à troca vertical da quantidade de movimento 

horizontal e da massa é modelada através de um coeficiente de viscosidade vertical 

turbulenta e difusividade turbulenta. Assume-se que os coeficientes são proporcionais à 

escala de velocidade e comprimento. Os coeficientes devem ser especificados (valor 

constante) ou computados por modelos algébricos, de turbulência k-L ou k-ε, onde k 

representa a energia cinética turbulenta, L é o máximo comprimento e ε, a taxa de 

dissipação da energia cinética turbulenta; 

• Em concordância com a razão de aspecto para consideração da formulação 

de águas rasas, a geração de turbulência é baseada no gradiente vertical do fluxo 

horizontal; 

• A velocidade em um ponto de grade assume magnitude zero quando a 

altura da coluna d’água atinge cotas inferiores à metade daquela definida pelo usuário1. 

A velocidade pode retornar a magnitudes diferentes de zero quando a altura da coluna 

d’água atingir valores acima da metade do valor de corte; 

• Uma célula é considerada “seca” quando os quatro pontos de velocidade 

nas extremidades da célula secarem, ou quando a profundidade da água no centro da 

célula for menor que zero (volume negativo); 
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• O fluxo de massa através dos contornos laterais e de fundo é nulo; 

• Quando não é especificado o campo de temperaturas, a troca de calor com 

a atmosfera é anulada. A troca de calor através do fundo é nula. 

• Se a troca de calor com a superfície da água é computada, utilizando um 

modelo de temperatura, o coeficiente de troca é função da temperatura e da velocidade 

do vento e, é determinado de acordo com Sweers (1976). Assume-se que a temperatura 

do ambiente é constante no espaço e pode variar no tempo. Em outras formulações de 

troca de calor, os fluxos devido à radiação solar, atmosférica e radiação de fundo, 

convecção e perdas de calor devido à evaporação são modelados separadamente; 

• O efeito da precipitação na temperatura da água é representado. 

 

 

Figura 7: Fluxograma das etapas de implementação do modelo numérico 

 

 

5.2. Domínio do Modelo e Condições de Contorno 

 

A primeira etapa para a implementação do modelo numérico é a construção da 

grade. Visto as particularidades inerentes a hidrodinâmica do estuário Taperaçu, fez-se 

necessário implementar uma grade que abrangesse não só o estuário em questão, mas as 

áreas adjacentes como o estuário do Caeté, a península os separa e as demais áreas 

inundáveis durante a enchente da maré. A grade consiste em uma grade regular com 

204379, além de 586 células na direção X e 497 na direção Y (Figura 7). 



22 

 

 

Figura 8: Grade computacional gerada para a área de estudo e a borda aberta do domínio.  

A batimetria da área que foi utilizada no domínio do modelo foi obtida através de 

levantamentos realizados pelo LAGECO da Universidade Federal do Pará (Campus 

Bragança) através de campanhas de levantamento batimétrico. O levantamento foi 

realizado com uma ecossonda de 200 kHz ao longo de 60 km no estuário Taperaçu em 

março de 2009 (período chuvoso). Os dados foram corrigidos de acordo com as variações 

de maré e posteriormente usados para o desenvolvimento de um modelo digital de 

elevação utilizando o software Surfer® v. 8. A parte alagável, ocupada pelos manguezais, 

foi definida através de imagens de satélite, considerando a área entre o nível de maré 

baixa e alta, com interpolação aproximada nessa área. A partir dessas informações, o 

conjunto de dados batimétricos foi interpolado para a grade computacional através do 

módulo Quickin do Delft3D (Figura 8). 
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Figura 9:Domínio batimétrico incluindo as áreas inundáveis e o estuário do Caeté. 

 

As condições de contorno que forçam o modelo foram implementadas na borda 

norte da grade (Figura 7). Para forçar o modelo utilizou-se séries temporais de maré 

obtidas através do modelo global WXTide, devido à ausência de dados na região de 

Bragança foram utilizadas séries temporais da região de Salinópolis. Como mostrado na 

Tabela 2, os dados de maré nas regiões citadas são semelhantes, o que não diminui a 

acurácia do modelo, contudo foi necessário ajustar o atraso de 1 hora entre os picos de 

maré de Bragança e Salinópolis. 

Desta forma, foram utilizadas três séries temporais de maré para forçar a borda do 

modelo e simular os cenários (Tabela 3), sendo: uma compreendendo um ciclo de maré 

de sizígia durante o período seco (usada para a validação do modelo); uma 

compreendendo aproximadamente dois meses durante o período seco e por fim uma 

compreendendo aproximadamente dois meses no período chuvoso. Foram escolhidos 

dois meses de dados por conter ciclos de maré suficientes para uma análise mais robusta 

das componentes de maré e seu comportamento durantes estes períodos distintos 

(Quesada et al. 2019). Como dito anteriormente, devido a vazão fluvial desprezível não 

foram utilizados dados para forçar a borda sul do modelo. 
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Tabela 3- Cenários de simulação. 

CENÁRIOS   C1 C2 C3 

Tempo da 

série 

  14/09/2008-

15/09/2008 

01/09/2008-

22/10/2008 

01/03/2008-

21/04/2021 

Período   Seco Seco Chuvoso 

 

5.3 Avaliação do Modelo Implementado 

 

Com o objetivo de avaliar a eficácia do modelo em simular os processos 

hidrodinâmicos da região, o processo de validação foi realizado comparando os dados 

modelados com os dados medidos in situ. Desta forma os parâmetros estatísticos 

utilizados foram o Erro Absoluto Médio Relativo (RMAE) proposto por Van Rijn et al. 

(2003) e o parâmetro Skill proposto por Allen et al. (2007). 

 

O RMAE é calculado de acordo com a equação (5): 

                         𝑅𝑀𝐴𝐸 = <|X𝑚𝑜𝑑−X𝑜𝑏𝑠|−𝐸> 

                                                          <|X𝑜𝑏𝑠|> 

(5)  

Onde <...> denota média, |...| o valor absoluto, Xmod os valores resultantes da 

modelagem, Xobs os valores medidos in situ e E o erro do equipamento utilizado nas 

medições, determinado pelo fabricante. 

Nos cálculos do RMAE para as comparações dos dados de elevação da superfície 

o erro E foi considerado igual a zero, já que a medição de pressão pelos equipamentos 

não apresenta erro significativo. Já nas comparações entre os dados de velocidade das 

correntes modelados e medidos, o erro E dos equipamentos utilizados é de 0,005 m/s. 

Segundo Van Rijn et al. (2003), a diferença absoluta entre os dados modelados e 

medidos menos o erro do equipamento não pode ser negativo. Se essa diferença for 

negativa, dizemos que é igual a zero, significando que os valores modelados estão dentro 

da faixa de erro das medições e que há, portanto, uma combinação perfeita entre os dados 

modelados e os medidos. 
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Tabela 4: Valores de classificação atribuídos ao parâmetro RMAE de acordo com Van 

Rijin et al. (2003). 

Classificação RMAE 

Excelente <0,1 

Bom 0,1-0,3 

Razoável 0,3-0,5 

Pobre 0,5-0,7 

Ruim >0,7 

 

Já o parâmetro Skill foi calculado através da Equação (6): 

 

𝑆𝑘i𝑙𝑙 = 1 − ∑ |X𝑚𝑜𝑑−X𝑜𝑏𝑠|
2

 

∑(|X𝑚𝑜𝑑−<X𝑜𝑏𝑠>|+|X𝑜𝑏𝑠−<X𝑜𝑏𝑠>|)2 

(6)  

Onde <...> denota média, |...| o valor absoluto, Xmod os valores resultantes da 

modelagem e Xobs os valores medidos in situ. 

O parâmetro Skill varia no intervalo entre zero e um, indicando total discordância 

ou semelhança, respectivamente, entre os resultados da modelagem e os dados medidos. 

 

 

 

Tabela 5: Valores de classificação atribuídos ao parâmetro Skill de acordo com Allen et 

al. (2007). 

Classificação SKILL 

Excelente >0,65 

Muito Bom 0,65-0,5 

Bom 0,5-0,2 

Pobre <0,2 
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Os dados hidrodinâmicos utilizados para a validação do modelo foram coletados 

pelo LAGECO da Universidade Federal do Pará (Campus Bragança), com participação 

do Laboratório de Dinâmica Costeira do IOUSP. Foram coletados dados de nível da água 

entre os dias 14 e 15 de Setembro de 2008 (período seco) simultaneamente em estações 

na foz e no interior do estuário Taperaçu (Figuras 9 e 10). Os marégrafos registraram o 

ciclo de maré em intervalos de 20 minutos com uma média de tempo de 3 minutos a 1 

Hz. 

 

 

Figura 10: Série temporal do nível de água na região da foz do estuário do Taperaçú 
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Figura 11: Série temporal de maré medida no interior do estuário, na região de Castelo. 

 

 

5.4 Análise Harmônica 

 

A análise das constituintes harmônicas e sua distribuição ao longo da área de um 

estuário revelam informações importantes sobre a propagação da onda de maré, como a 

assimetria, a distorção da onda de maré, a dissipação de energia e a fricção de fundo 

(Friedrichs & Aubrey, 1988). Para esta análise foi utilizado o método proposto por 

Pawlowicz et al. 2002 que calcula as constituintes através o pacote de rotinas t_tide do 

software matlab®. Visando analisar a distribuição espacial das constituintes ao longo do 

estuário foram inseridos 10 pontos de observação no domínio do modelo com 

aproximadamente 2 km de distância entre cada um (Figura 8), de onde foram extraídas as 

séries temporais para análise. Os pontos P1, P2 e P3 são localizados na região da foz do 

estuário e também na região de canal, os pontos P4, P5, P6 e P7 são localizados na região 

central do estuário, com grande influência das áreas intermareais como manguezais. Já o 

ponto P8 é localizado na cabeceira do estuário, o ponto P9 é na cabeceira porém 

localizado na entrada do canal do Taici, e por fim o ponto P10 é localizado no meio do 

canal do Taici.  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Validação 

Os resultados da validação se mostraram que o modelo representa o ambiente de 

forma satisfatória tanto para a região da foz do estuário quanto pra região interior (Tabela 

5). Na região da foz o parâmetro RMAE e Skill foram razoável e excelente 

respectivamente, assim como no interior também. Para uma melhor visualização dos 

dados foi aplicado um filtro de médias móveis nas séries temporais. Assim, torna-se 

melhor a identificação das tendências dos dados (Figuras 11 e 12).  

 

Tabela 6: Resultados de RMAE e Skill. 

Parâmetro Foz Interior 

RMAE 0,313 0,306 

Skill 0,853 0,680 

 

 

Figura 12: Comparação entre as séries temporais medida e modelada na região da foz do 

estuário Taperaçu. 
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Figura 13: Comparação entre as séries temporais medida e modelada na região interior 

do estuário Taperaçu. 

 

Como outra forma de validar a eficácia do modelo, também foram feitas análises 

de Skill e RMAE comparando as constituintes harmônicas dos dados modelados e 

observados como demonstrado na Figura 13 e na Tabela 7.  
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Figura 14: Comparação entre as constituintes das séries modelada e observada na foz e 

interior do estuário. 

 

Os resultados tanto da foz do estuário quando da cabeceira se mostraram 

satisfatórios nos parâmetros Skill e RMAE quando a amplitude das constituintes foi 

analisada (Tabela 7). Para o parâmetro Skill o resultado foi excelente, já para o RMAE o 

resultado foi razoável 

 

Tabela 7: Parâmetros Skill e RMAE para as amplitudes das constituintes analisadas, tanto 

na foz quanto no interior do estuário. 

Parâmetro  Amplitude Foz  Amplitude Interior 

RMAE 0,3301 0,3165 

Skill 0,9788 0,9838 

 

No entanto, quando as fases foram analisadas as constituintes não tiveram boa 

correlação (Tabela 8), Para a foz do estuário os resultados foram pobre para o parâmetro 
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Skill, enquanto para o RMAE o resultado foi razoável. Já para o interior do estuário os 

resultados foram bom para o parâmetro Skill e pobre para o parâmetro RMAE. Na 

comparação demonstrada na Figura 13 é possível observar uma alta discrepância, 

principalmente nas constituintes de águas rasas. De acordo com Dias et. al (2013), os 

erros encontrados nas constituintes de águas rasas M4 e M6 são esperados, uma vez que 

as mesmas são as mais difíceis de prever corretamente através de modelagem numérica. 

Esses erros são causados principalmente por falta de precisão na representação da 

batimetria e também pelo coeficiente de atrito de fundo não poder ser ajustado 

corretamente. 

 

Tabela 8:Parâmetros Skill e RMAE para as fases das constituintes analisadas, tanto na 

foz quanto no interior do estuário. 

Parâmetro  Fase Foz  Fase Interior 

RMAE 0,4644 0,5214 

Skill 0,1912 0,2604 

 

 

6.2  Caracterização da Maré 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise harmônica 

do nível da água obtido através da modelagem numérica. Para isto, serão estudadas a 

constituinte lunar semi-diurna M2 e suas derivadas de águas rasas M4 e M6. As 

constituintes M2 e M4 são as mais importantes para descrever a assimetria e a distorção 

da maré ao longo do estuário. A constituinte M2 é essencial para avaliar a propagação da 

onda de maré através do estuário. A M4 é basicamente gerada pelos termos não-lineares 

das equações da continuidade e de momentum, isto é pela diferença de celeridade entre 

as cristas e as calhas das ondas, além disso é fortemente influenciada pelas mudanças de 

morfologia e batimetria, ou seja ocorrem mudanças significantes em áreas do sistema 

onde há um aumento grande de batimetria devido à mudanças morfológicas (Parker 

1991). Já a constituinte M6 é gerada pelo quadrado do termo da fricção na equação do 

momentum, ou seja está relacionada com a dissipação da energia da onda de maré em 
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relação a profundidade, quanto menor a profundidade maior a fricção. Já a constituinte 

S2 é a principal constituinte quando analisadas as séries temporais de dois meses 

representando os períodos sazonais. 

 

6.2.1 Número de Forma 

 

A primeira análise apresentada neste capítulo é do Número de Forma, definido 

pela equação: 

𝐹 =
𝑂1 + 𝐾1

𝑀2 + 𝑆2
 

 

 De acordo com Defant (1960) esta equação define o grau de importância entre as 

constituintes diurnas e semidiurnas, onde O1, K1, M2 e S2 são as amplitudes das 

constituintes em metros. Logo, os resultados deste cálculo definem se a maré da área de 

estudo é diurna ou semidiurna, sendo a maré semidiurna caso 0 < F < 0,25, mista com 

predominância semidiurna caso 0,25 <F < 1,5, mista com predominância diurna caso 

1,5 < F < 3,0 e diurna caso F >3,0. Para tanto, foi aplicada a equação em todos os pontos 

de observação do modelo de modo que fosse possível definir o número de forma em todo 

o estuário, tanto no período chuvoso quanto no período seco (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Resultados do Número de Forma. 

NÚMERO DE FORMA 

Ponto Chuvoso 

 

Seco 

P1  0,03 0,04 

P2 0,03 0,04 

P3  0,03 0,04 

P4  0,03 0,04 

P5  0,02 0,05 

P6  0,02 0,05 

P7  0,02 0,05 

P8  0,03 0,06 

P9  0,02 0,05 

P10  0,02 0,05 
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Os resultados mostraram que a maré é totalmente semidiurna em toda extensão do 

estuário Taperaçu, tanto no período seco quanto no período chuvoso, uma vez que todos 

os resultados de F foram entre 0 e 0,25. Contudo, é possível observar que os valores no 

período chuvoso são menores. Isto demonstra que as amplitudes das constituintes 

semidiurnas são maiores durante este período sazonal, ou seja, em um sistema raso com 

aporte fluvial desprezível a pluviosidade pode ser um fator importante para hidrodinâmica 

do ambiente. No entanto, como as condições de contorno de nível de água utilizam dados 

referentes aos dois períodos sazonais, alterações em função desta diferença sazonal estão 

incluídas nas simulações, desta forma é possível realizar uma análise comparativa entre 

ambas. 

 

6.3 Análise Quinzenal das Constituintes Harmônicas 

 

6.3.1 Distribuição Espacial das Constituintes Principais 

A análise quinzenal das constituintes harmônicas teve o objetivo de caracterizar o 

comportamento da onda de maré e suas diferenças na alternância entre quadratura e 

sizígia. Para aprofundar ainda mais o estudo foram feitas análises tanto em ciclos do 

período chuvoso, quanto em ciclos do período seco. 
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Figura 15: Distribuição espacial da constituinte M2 ao longo do estuário Taperaçu. Figura 

14a) Sizígia e Quadratura durante o período chuvoso. 14b) Sizígia e Quadratura durante 

o período seco.  

 

No período chuvoso a amplitude da constituinte M2 possui uma tendência 

semelhante, tanto na sizígia quanto na quadratura, contudo os valores são maiores durante 

a quadratura. Em ambos os ciclos o maior valor de amplitude é na foz do estuário (P1) 

com a amplitude de 1,08 m na quadratura e 0,5 m na sizígia, ao se propagar no estuário o 

valor diminui para 1,02 m devido as transferências de energia derivadas do atrito, 

contudo, volta a subir no P3 para aproximadamente 1,5 m na quadratura e 0,45 m na 

sizígia, o que é um comportamento inesperado para a propagação da M2. Este fenômeno 

ocorre devido à uma brusca mudança na batimetria decorrente da presença de um grande 

banco de areia na porção central do estuário (Asp et. al 2012), esta feição morfológica 

reflete a onda de maré no sentindo oposto, quando ondas de mesma frequência e em 

sentindo opostos se encontram ocorre uma ressonância, resultando no fenômeno de onda 

estacionária que consequentemente causa uma amplificação na amplitude. Após o P3 a 

amplitude da constituinte M2 diminui gradualmente até a cabeceira do estuário e 

posteriormente ao adentrar no canal do Taici. O comportamento da fase de M2 é bastante 
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semelhante no período chuvoso, em ambos os ciclos a fase aumenta gradualmente sua 

velocidade de propagação ao longo do estuário, sendo os valores na quadratura 

ligeiramente maiores. 

Assim como no período chuvoso, a amplitude da M2 apresenta um 

comportamento semelhante em ambos os ciclos, porém os valores são maiores durante o 

ciclo de quadratura. Semelhante à tendência do chuvoso as maiores amplitudes são na foz 

do estuário (P1) e decai no P2 devido às transferências de energia. Durante o período seco 

também é observado o fenômeno de amplificação no P3 devido a reflexão da onda de 

maré pelo aumento da batimetria. A amplitude diminui gradualmente ao adentrar no 

estuário como esperado, no entanto, diferentemente do período chuvoso, na cabeceira do 

estuário (P8) ocorre uma queda brusca na amplitude de aproximadamente 0,5 m durante 

a quadratura, e 0,4 m na sizígia. Contudo, os valores voltam a subir no P9 e P10 que 

representam a região da entrada e o interior do canal de maré do Taici. Este fenômeno 

ocorre devido a diminuição brusca de profundidade na cabeceira devido ao intenso 

processo geomorfológico de preenchimento (Asp et. al 2012). Com a falta de 

pluviosidade durante o período seco, os efeitos desse preenchimento na onda de maré são 

intensificados, uma vez que o volume de água no estuário diminui, e o aporte de água 

proveniente do estuário Caeté através do canal do Taici também é reduzido. Outro fator 

importante é que a maré proveniente do estuário Caeté (P9 e P10), propagada pelo canal, 

também não tem amplitude suficiente para ultrapassar a barreira decorrente da baixa 

profundidade da cabeceira. Diante disso, também é dissipada pelo atrito de fundo na área. 

Já, ao contrário do período chuvoso, os valores de fase da constituinte M2 são maiores 

durante o ciclo de sizígia. Da foz do estuário (P1) ao P2 ocorre um aumento brusco na 

fase, de aproximadamente 167°, porém a partir do P3 a fase apresenta um aumento 

gradual até o P10. Já durante a quadratura os valores de fase crescem gradativamente da 

foz até a região antes da cabeceira (P1 ao P7), no P8 há uma ligeira queda de velocidade 

possivelmente devido ao aumento do atrito de fundo e volta subir no P9 até o P10 quando 

a profundidade aumenta no canal do Taici. Estes resultados de propagação da M2 

corroboram com o estudo de Asp et al. (2012), que identificou uma redução de 

aproximadamente 2 m de amplitude da onda de maré desde a foz até a região da cabeceira 

do estuário. 
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Figura 16: Distribuição espacial da constituinte M4 ao longo do estuário Taperaçu. Figura 

15a) Sizígia e Quadratura durante o período chuvoso. 15b) Sizígia e Quadratura durante 

o período seco.  

O comportamento da constituinte de águas rasas M4, possui diferenças 

significativas entre os ciclos, tanto no período chuvoso quanto no período seco. Os 

maiores valores de amplitude no período chuvoso são durante as marés de sizígia. E, 

apresenta uma tendência de crescimento sistemático da foz até a cabeceira do estuário, 

este comportamento de crescimento é considerado esperado, uma vez que a maré se 

propaga para águas cada vez mais rasas conforme avança para o interior do estuário 

Taperaçu. Durante a quadratura, como o volume de água é menor, a morfologia do 

estuário é mais determinante para as mudanças na M4. Na P1 os valores são maiores do 

que na zona de ressonância (P2 e P3) devido à baixa profundidade do local, 

posteriormente este valor volta a crescer no P4 devido ao aumento das velocidades 

advectivas decorrentes das inundações promovidas pelas áreas de manguezal durante as 

enchentes. Posteriormente, os valores de amplitude da M4 aumentam gradualmente até 

antes da cabeceira do estuário (P7), onde atinge seu máximo de aproximadamente 0,04 m 

e depois decai até a área do canal do Taici. No ciclo de sizígia do período seco, o 
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comportamento da amplitude da M4 é semelhante ao período chuvoso. No entanto 

diferentemente deste período, na cabeceira do estuário ocorre uma queda na amplitude 

durante o período chuvoso. Possivelmente, este comportamento ocorre devido a 

morfologia e a batimetria da área influenciar de forma mais direta a propagação da M4 

com um volume de água menor. Já durante a quadratura, o comportamento da amplitude 

de M4 difere bastante do apresentado no período chuvoso, o maior valor encontrado é no 

P2 com a aproximadamente 0,045 m. Este pico ocorre na região pré-ressonância, 

possivelmente sendo ligada a ocorrência deste fenômeno, e posteriormente a M4 é 

dissipada ao longo do estuário. Um novo aumento ocorre na cabeceira e na região do 

canal do Taici, provavelmente ligada à mudança morfológica. 

 

 

Figura 17: Distribuição espacial da constituinte M6 ao longo do estuário Taperaçu. Figura 

16a) Sizígia e Quadratura durante o período chuvoso. 16b) Sizígia e Quadratura durante 

o período seco. Fonte: Autor. 

 

A amplitude da constituinte M6, que é diretamente gerada pela fricção no leito do 

estuário, é consequentemente afetada por mudanças na profundidade do estuário. Isto é, 

nas áreas onde o sistema fica mais raso, a tendência é o valor da amplitude aumentar, 
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diante disso os resultados demonstram claramente essa relação. No período chuvoso os 

maiores valores de amplitude da M6 ocorrem durante os ciclos de quadratura, do P1 ao 

P2 ocorre um aumento de aproximadamente 0,01 m. Este aumento possivelmente está 

ligado ao aparecimento de bancos de areia na porção central do sistema, ou seja, ela é 

gerada nesta região. A partir do P2, ocorre uma pequena queda no P3, provavelmente 

relacionada ao fenômeno de ressonância que ocorre na área e o aumento do nível da água 

pós ressonância. A partir do P4 a amplitude aumenta gradativamente até atingir o máximo 

de 0,033 m na cabeceira do estuário (P8), que é a região mais rasa do domínio do modelo 

e, possivelmente, o local onde ocorre a maior dissipação de energia devido ao atrito. Nos 

pontos P9 e P10 os valores tornam a cair devido ao aumento da profundidade no canal do 

Taici e a maior parte da energia já ter sido dissipada na cabeceira. No ciclo de sizígia, 

com o aumento da variação do nível da água, a tendência são os valores de amplitude de 

M6 diminuírem. Isso de fato acontece, e apresentam um comportamento diferente em 

certas regiões do estuário. Ao contrário da maré de quadratura, os valores diminuem de 

P1 até P2 e posteriormente aumentam novamente no P3. Ou seja, a M6 é formada pela 

fricção de fundo pós fenômeno de ressonância. Posteriormente o comportamento é 

semelhante ao ciclo de quadratura, a amplitude aumenta gradualmente até a cabeceira do 

estuário, onde atinge o maior valor, de aproximadamente 0,016 m.  

Durante os ciclos do período sazonal seco os maiores valores de amplitude são 

durante as marés de quadratura como esperado, assim como durante o período chuvoso 

os maiores valores próximos a entrada do estuário são no P2, ou seja, a M6 é formada na 

região pré-ressonância e depois é dissipada no P3. No P4 ocorre outro aumento, 

possivelmente decorrente da diminuição da profundidade na região. Após o P4 a 

constituinte M6 é dissipada até atingir seu máximo de aproximadamente 0,028 na região 

da cabeceira do estuário, que alcança profundidades muito baixas durante este período. 

No ciclo de sizígia, com o aumento do volume de água, o comportamento da M6 muda. 

Assim como no período chuvoso, no início do estuário, a M6 é gerada no P3, ou seja, na 

região pós ressonância, no entanto durante o ciclo de sizígia do seco essa região é 

responsável pelos maiores valores de M6. Posteriormente, a amplitude é dissipada até a 

cabeceira do estuário onde ocorre um novo aumento em função das profundidades 

menores. 

Os valores de fase das constituintes M4 e M6 apresentam um comportamento 

anômalo, o que corrobora com os dados apresentados na Figura 13 e Tabela 8. Ou seja, a 
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falta de confiabilidade na representação do resultado de fases do modelo não permite 

fazer uma análise correta destes dados. 

 

6.3.2 Assimetria Quinzenal 

 

Em seu trabalho, Asp et al. 2012 constatou com medições in situ que as marés do 

estuário Taperaçu apresentam um comportamento assimétrico, sendo a fase da vazante 

mais longa com aproximadamente 6,5 h e a enchente com 5,85 h. Ou seja, o estuário tem 

um comportamento assimétrico com dominância de enchente além disso é constatado um 

atraso de cerca de 3 h para a maré atingir seu máximo na cabeceira do estuário em relação 

ao máximo da foz, como decorrência da atenuação da onda de maré ao longo do estuário. 

Diante disso, utilizando a razão entre a amplitude da M4 e a amplitude da M2, foi possível 

determinar o grau dessa distorção espacial. Sendo 0,01 o valor de um estuário simétrico 

sem distorção. 

 

 

Figura 18: Distorção espacial da maré durante os ciclos de quadratura e sizígia. 17a) 

Período Chuvoso. 17b) Período Seco 

 

Na Figura 17 é possível observar que a distorção da maré, e consequentemente o 

grau de assimetria, é maior durante os períodos de sizígia. Na sizígia do período chuvoso, 

é possível observar que o comportamento da distorção apresenta um padrão de aumento 

até a cabeceira do estuário e só torna a diminuir no P9, na região da entrada do canal do 

Taici. Este é um comportamento esperado de uma onda de maré se propagando em águas 

cada vez mais rasas. Já durante a quadratura, a maré entra no estuário com certo grau de 
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distorção e diminui seus valores de amplitude no P2. Contudo, a partir do P3 a distorção 

volta a aumentar, e mantem o aumento até a cabeceira do estuário. Este aumento da 

distorção na área pode ser decorrente da inundação das vastas áreas de manguezal nesta 

porção do estuário, que resulta em um aprisionamento e depois uma alta descarga de água 

durante a maré vazante. Durante o período seco o comportamento na sizígia é semelhante 

ao período chuvoso. O grau de distorção cresce gradualmente da foz até a cabeceira do 

estuário. Entretanto, devido ao menor volume de água e consequentemente menor 

profundidade, a distorção tem um pico brusco do P7 ao P8. Na quadratura, a distorção 

tem um aumento na região pré-ressonância e posteriormente diminui até a cabeceira, onde 

tem um novo pico devido à diminuição brusca de profundidade. 

 

6.3.3 Padrão Quinzenal de Transporte de Materiais 

 

Diante dos erros na estimativa das fases de M4 os resultados a equação de fase 

relativa não se mostraram condizentes com os estudos de Asp et al. (2012). Apesar de a 

medição in situ demonstrar que o estuário possui dominância de enchente, foi constatado 

que, com exceção do ciclo de quadratura durante o período seco, e dos pontos da cabeceira 

do estuário (P8 e P9), durante a quadratura do chuvoso, os demais cenários analisados 

demonstraram que em toda a extensão do sistema é predominante o domínio de vazante. 

Ou seja, as maiores velocidades de corrente ocorrem durante as marés de vazante e o 

padrão é de transportar materiais para região costeira. 

 

Tabela 10: Resultado de Fase Relativa e dominância do sistema durante o período 

chuvoso. 

CHUVOSO Pontos Dominância do sistema 
 

2M2 ѳ –M4 ѳ 

 P1 254 VAZANTE 

 P2 233 VAZANTE 
Sizígia  P3 252 VAZANTE 

 P4 238 VAZANTE 

 P5 246 VAZANTE 

 P6 250 VAZANTE 

 P7 253 VAZANTE 

 P8 260 VAZANTE 

 P9 261 VAZANTE 

 P10 259 VAZANTE 

 P1  247 VAZANTE 
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 P2 291 VAZANTE 
Quadratura P3 276 VAZANTE 

 P4 322 VAZANTE 

 P5 339 VAZANTE 

 P6 344 VAZANTE 

 P7 349 VAZANTE 

 P8 7 ENCHENTE 

 P9 5 ENCHENTE 

 P10 218 VAZANTE 

 

 

Tabela 11: Resultado de Fase Relativa e dominância do sistema durante o período seco. 

SECO Pontos Dominância do sistema 
 

2M2 ѳ –M4 ѳ 
 P1 254 VAZANTE 

 P2 233 VAZANTE 
Sizígia  P3 252 VAZANTE 

 P4 238 VAZANTE 

 P5 246 VAZANTE 

 P6 250 VAZANTE 

 P7 253 VAZANTE 

 P8 260 VAZANTE 

 P9 261 VAZANTE 

 P10 259 VAZANTE 

 P1  169 ENCHENTE 

 P2 136 ENCHENTE 
Quadratura P3 155 ENCHENTE 

 P4 123 ENCHENTE 

 P5 114 ENCHENTE 

 P6 109 ENCHENTE 

 P7 105 ENCHENTE 

 P8 298 VAZANTE 

 P9 135 ENCHENTE 

 P10 169 ENCHENTE 

 

 

6.4 Análise Sazonal das Constituintes Harmônicas 

 

6.4.1 Padrão Sazonal de Amplitudes e Fases 

 

No que diz respeito à variação espacial das constituintes ao longo do estuário 

Taperaçu, é possível encontrar grandes diferenças entre os períodos seco e chuvoso. 

Diferentemente da análise quinzenal, a análise sazonal engloba quatro ciclos de maré. A 
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análise harmônica demonstra que a constituinte S2, solar semidiurna, tem grande 

importância no estuário.  

 

Tabela 12: Constituintes principais do período seco. 

  CONSTITUINTES PRINCIPAIS PERÍODO SECO 

Ponto S2 

Amplitude 

(m) 

S2 

Fase 

(º) 

M2 

Amplitude 

(m) 

M2 

Fase ѳ 

(º) 

M4 

Amplitude 

(m) 

M4 

Fase ѳ 

(º) 

M6 

Amplitude 

(m) 

M6 

Fase ѳ 

(º) 

P1 

Seco 

0,837 138 0,164 275 0,005 21 0,0009 289 

P2 

Seco 

0,762 141 0,171 285 0,007 112 0,0022 265 

P3 

Seco 

0,777 148 0,178 284 0,006 78 0,0006 228 

P4 

Seco 

0,719 152 0,170 291 0,008 161 0,0019 245 

P5 

Seco 

0,694 159 0,168 297 0,009 175 0,0022 225 

P6 

Seco 

0,679 165 0,167 303 0,010 184 0,003 219 

P7 

Seco 

0,670 171 0,168 310 0,012 196 0,0033 223 

P8 

Seco 

0,456 169 0,074 285 0,012 274 0,0032 327 

P9 

Seco 

0,663 180 0,172 320 0,012 188 0,004 216 

P10 

Seco 

0,649 183 0,174 323 0,009 162 0,0038 204 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13: Constituintes principais do período chuvoso. 

  CONSTITUINTES PRINCIPAIS CHUVOSO 

Ponto S2 

Amplitude 

(m) 

S2 

Fase 

(º) 

M2 

Amplitude 

(m) 

M2 

Fase ѳ 

(º) 

M4 

Amplitude 

(m) 

M4 

Fase ѳ 

(º) 

M6 

Amplitude 

(m) 

M6 

Fase ѳ 

(º) 
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P1 

Seco 

0,084 337 0,084 120 0,014 204 0,0035 16 

P2 

Seco 

0,762 340 0,105 131 0,018 210 0,0065 13 

P3 

Seco 

0,774 347 0,105 127 0,018 215 0,0061 20 

P4 

Seco 

0,715 350 0,107 135 0,020 228 0,0073 40 

P5 

Seco 

0,690 357 0,105 141 0,023 235 0,0082 58 

P6 

Seco 

0,674 3 0,105 147 0,024 242 0,0084 73 

P7 

Seco 

0,664 9 0,107 153 0,024 250 0,0086 92 

P8 

Seco 

0,665 17 0,118 163 0,021 268 0,0101 137 

P9 

Seco 

0,656 18 0,112 163 0,024 255 0,0099 112 

P10 

Seco 

0,642 21 0,115 165 0,016 256 0,0066 77 

 

A variação espacial da amplitude da constituinte S2 (Figura 18) se mantém 

semelhante em grande parte do estuário, tanto no período seco quanto no período 

chuvoso. Do P1 ao P7 a diferenciação sazonal é mínima. No entanto, no ponto P8 a 

amplitude tem uma grande queda no período seco, de 0,67 m no P7 para 0,45 m no P8. 

Possivelmente, durante o período seco a baixa profundidade na região de cabeceira causa 

uma grande atenuação na onda de maré que a contribuição solar não pode compensar. Já 

em relação a fase, no período seco ocorre um aumento gradual da foz do estuário até a 

região de cabeceira e posteriormente até a região do canal do Taici, ocorrendo apenas um 

leve decréscimo no P8. Por outro lado, no período chuvoso a fase da S2 apresenta um 

crescimento gradual do P1 ao P5 e partir do P6 ocorre uma queda de 356° para 2°. 

Posteriormente, ocorre um aumento gradual até o P10, contudo este comportamento na 

verdade ainda representa um crescimento gradual, uma vez que ao passar de 360° a 

velocidade de propagação da fase continua aumentando. 
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Figura 19: Distribuição espacial sazonal da constituinte S2 solar semi-diurna. 

 

A constituinte M2 possui grande diferença sazonal de amplitude, sendo estas 

maiores durante o período seco. Neste período ocorre um aumento do P1 ao P3, e então 

a partir do P4 ocorre uma diminuição gradual até uma queda vertiginosa no P7 (região 

intermaré) ao P8 (cabeceira do estuário), de 0,17 m para 0,07 m. Em contrapartida, ao 

adentrar no canal do Taici ocorre o inverso, do P8 para o P9 há aumento brusco de 0,07 

m para 0,17 m. A partir do P9 ocorre um pequeno aumento até o P10. No período chuvoso 

ocorre um aumento do ponto P1 de 0,08 m para 0,1 m no P2. A partir desse ponto, os 

valores se mantêm próximos com pouca variação de amplitude até o P7. Em seguida, 

ocorre um pequeno aumento do P7 a P8, voltando a decrescer no P9. Já os resultados da 

fase da M2 demonstram maiores valores no período seco do que no período chuvoso. Em 

ambos os períodos ocorre um crescimento gradual em direção à montante do estuário. 

Contudo, no período seco ocorre um pequeno decréscimo de 25° do P7 para o P8, 

voltando a subir na sequência. 

 

 

 

Figura 20: Distribuição espacial sazonal da constituinte M2. 
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A constituinte M4 possui uma grande diferença sazonal na sua distribuição 

espacial de amplitude. No período chuvoso os valores são maiores do que no período 

seco. No chuvoso os valores de M4 aumentam gradativamente da foz do estuário em 

direção à montante, mais precisamente de P1 até P7, a partir deste ponto são demonstradas 

mudanças bruscas na amplitude da constituinte M4. De P7 para P8 há um pequeno 

decréscimo de 0,04 m, logo em seguida, do P8 para o P9, o inverso ocorre e há um 

aumento de 0,04 m. Por fim, do P9 para o P10, há mais uma redução de 0,08 m. Já no 

período seco, a amplitude da M4 aumenta do P1 ao P2, e logo em seguida decresce do P2 

para o P3. Posteriormente, ocorre um crescimento gradual até o P9, e por fim, um pequeno 

decréscimo de 0,03 m do P9 para o P10. Assim como os resultados de amplitude, as fases 

também são maiores durante o período chuvoso. Neste período, a fase vai aumentando 

gradualmente da foz até a cabeceira do estuário (P1 ao P8), e, a partir do P9 ocorre uma 

pequena queda de 12°. Já durante o período seco ocorre um aumento de 120° do P1 ao 

P2 e posteriormente um decréscimo de 44° do P2 ao P3. A partir do P3 ocorre um aumento 

196° até o P8 onde é registrado o maior valor de fase da M4 (274°) e posteriormente volta 

a decrescer ao entrar na região do canal do Taici (P9 e P10). 

 

 

Figura 21: Distribuição espacial sazonal da constituinte M4. 

 

Já a constituinte de águas rasas M6, assim como a M4, também possui maiores 

amplitudes durante o período chuvoso. De forma geral ocorre um aumento gradual ao 

longo do estuário com variações mínimas do P1 ao P9. Contudo, ocorre uma pequena 

redução do P9 ao P10 (de 0,0033 m). Já no período seco há um aumento de P1 ao P2, e 

um posterior decréscimo de P2 e P3. A partir disso, ocorre um aumento gradativo até o 

P10. Nos resultados da fase ocorre o inverso, no período seco os valores são maiores que 
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no chuvoso, neste período ocorre um decréscimo de 65° do P1 ao P7 seguido de um 

aumento brusco de 104° chegando na cabeceira do estuário (P8). Ao entrar no canal do 

Taici ocorre uma queda de 123° até o P10. No período chuvoso a fase aumenta 

gradativamente ao longo do estuário da foz até a cabeceira (P1 ao P8). Contudo, ao entrar 

no canal do Taici a os valores decrescem. 

 

 

Figura 22: Distribuição sazonal espacial da constituinte harmônica M6. 

 

6.4.2 Distorção Espacial Sazonal da Maré 

 

Quando se engloba quatro ciclos de maré para análise a assimetria da maré 

apresenta um comportamento bastante distinto em termos de sazonalidade. O maior grau 

de distorção acontece durante o período chuvoso. Neste período, a distorção da maré 

aumenta ao se propagar no estuário até atingir seu máximo no P7, com aproximadamente 

0,23 m. A partir disto ocorre uma queda na cabeceira do estuário de aproximadamente 

0,8 m. No período seco ocorre um aumento na assimetria no P2, ou seja, na região pré-

ressonância com um posterior decréscimo no P3. Em seguida a distorção volta a aumentar 

até atingir o máximo de 0,16 m na cabeceira do estuário. 

Em comparação com os resultados encontrados na análise de ciclos onde foram 

estudados um ciclo por análise harmônica, a análise nesta seção demonstra diferenças 

comportamentais. Durante o período chuvoso, existe um padrão de aumento na distorção 

ao longo do estuário, contudo no ponto mais raso do domínio (P8) a distorção cai e 

posteriormente volta a aumentar no P9. Este resultado pode representar uma influência 

da onda de maré vinda do estuário do Caeté durante o período chuvoso, no qual existe um 

maior volume de água no estuário Taperaçu através do canal do Taici. Ao se encontrarem, 

as ondas podem apresentar um fenômeno de ressonância na cabeceira, o qual, devido ao 
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aumento do nível da água pode sobrepor a influência da batimetria sobre a distorção da 

maré. Já durante o período seco, este fenômeno não ocorre, e a distorção aumenta na 

cabeceira do estuário. De acordo com Aubrey (1985), canais mais rasos atrasam a 

propagação da maré para áreas mais internas de um sistema. 

 

 

 

Figura 23: Distorção espacial sazonal da maré. 

 

6.4.3 Padrão Sazonal de Transporte de Materiais 

 

Na análise de quatro ciclos completos de maré, os resultados do cálculo de fase 

relativa coincidem com dados apresentados por Asp et al. (2012). Ou seja, o sistema do 

estuário Taperaçu possui predominantemente dominância de enchente. Neste caso possui 

enchentes mais curtas e com maiores velocidades de corrente, consequentemente 

apresenta uma tendência a importar e acumular sedimentos para suas áreas internas. Isso 

caracteriza um estuário em processo de preenchimento. No entanto, é interessante notar 

a discrepância destes resultados em relação às analises quinzenais. Enquanto uma análise 

de período de tempo mais curta apresenta incoerências, uma análise mais robusta 

envolvendo todos os ciclos na mesma análise representa melhor o ambiente estudado. 
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Tabela 14: Cálculo de Fase Relativa e dominância do sistema ao longo do estuário 

Taperaçu. 

Cenários Pontos Dominância do sistema 
 

2M2 ѳ –M4 ѳ 

 P1 169 ENCHENTE 

 P2 97 ENCHENTE 
Seco P3 130 ENCHENTE 

 P4 61 ENCHENTE 

 P5 59 ENCHENTE 

 P6 62 ENCHENTE 

 P7 63 ENCHENTE 

 P8 296 VAZANTE 

 P9 91 ENCHENTE 

 P10 123 ENCHENTE 

 P1  37 ENCHENTE 

 P2 53 ENCHENTE 
Chuvoso P3 39 ENCHENTE 

 P4 42 ENCHENTE 

 P5 47 ENCHENTE 

 P6 51 ENCHENTE 

 P7 56 ENCHENTE 

 P8 59 ENCHENTE 

 P9 72 ENCHENTE 

 P10 75 ENCHENTE 
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7 DISCUSSÃO 

 

Em um estuário raso e com aporte fluvial desprezível, é de suma importância o 

estudo das propriedades da onda de maré, uma vez que esta é a principal responsável por 

controlar os processos hidrodinâmicos e morfodinâmicos do sistema. Através da análise 

das constituintes harmônicas, foi possível obter informações importantes a respeito da 

propagação da onda de maré e suas interações com a morfologia do estuário Taperaçu. 

Assim como os fatores que regem esta propagação e consequentemente as respostas do 

ambiente a estas interações. Estudos a respeito da hidrodinâmica e morfodinâmica do 

estuário da Taperaçu realizados anteriormente, foram limitados a poucos pontos de 

amostragem. Diante disso este trabalho buscou através da modelagem numérica ampliar 

o espaço amostral e, desta forma, apresentar uma análise a respeito da propagação das 

propriedades da onda de maré. 

Os resultados da validação da modelagem numérica se mostraram satisfatórios 

para a comparação entre as séries temporais de maré. Contudo, principalmente na região 

de cabeceira do estuário o modelo não conseguiu representar bem a assimetria da maré, 

principalmente durante as enchentes (Figura 12). Na validação das constituintes 

harmônicas também são observadas algumas incongruências na avaliação das fases das 

constituintes harmônicas, principalmente as de águas rasas. De acordo com Dias et al. 

(2013) a velocidade de propagação da onda de maré pode ser estimada pela propagação 

das fases de suas constituintes, porém, para tanto, a batimetria e resolução da malha do 

domínio numérico, precisam estar muito bem representadas. Da mesma forma, o 

coeficiente de atrito pode influenciar nesse resultado, principalmente para as constituintes 

de águas rasas, diretamente relacionadas à mudanças da morfologia e a dissipação de 

energia pela fricção de fundo. Contudo, o modelo se mostrou eficaz para representar a 

amplitude das constituintes e partir disto analisar as diferenças quinzenais (ciclos de 

sizígia e quadratura) e sazonais (seco e chuvoso) de suas propriedades. 

A M2 é definida como a principal constituinte para descrever a propagação da 

maré ao longo de um sistema. De acordo com Aubrey & Speer (1985) é esperado que na 

maioria dos sistemas estuarinos a amplitude da constituinte M2 diminua conforme se 

propaga, esta diminuição é causada pela fricção e pelas transferências não-lineares de 

energia.  Na maior parte do estuário Taperaçu, este comportamento padrão é apresentado; 

tanto para os ciclos de quadratura quanto para os ciclos de sizígia. No entanto, é possível 
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observar que no ponto P3 do domínio, uma amplificação na amplitude é encontrada 

(Figura 23). Nesta área do domínio, ocorre uma alta redução na profundidade devido à 

presença de grandes bancos arenosos na porção central do estuário, fato também relatado 

pelos estudos baseados em observações in situ de Asp et al. (2012).  

 

Figura 24: Representação visual do fenômeno de ressonância do P3 durante a análise 

harmônica quinzenal da constituinte M2. 

De acordo com Pugh (1987), as ondas não se propagam infinitamente em um 

meio, ao longo do caminho elas sofrem processos físicos como a reflexão por exemplo. 

Deste modo, uma onda de maré ao se propagar em um ambiente raso pode se deparar com 

uma profundidade baixa o suficiente para refleti-la na mesma amplitude. Quando isto 

acontece a onda incidente coincide com a onda refletida e converge no processo de 

ressonância ou “onda estacionária” (Figura 24) que consequentemente resulta em uma 

amplificação da onda de maré. Esta amplificação na parte interna de um sistema estuarino 

já foi observada no estuário Tagus, em Portugal (Dias et al. 2012), Baía de Alfacs, no 
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Mediterrâneo (Cerralbo et al. 2014), estuário Seine, na França (Grasso & Le Hir 2019), 

estuário Qiantang, na China (Xie et al. 2022) entre outros. Contudo, este fenômeno 

normalmente ocorre mais próximo à região da cabeceira. 

 

 

Figura 25: Fenômeno de ressonância de uma onda de maré. Adaptado de Pugh (1987). 

 

Na análise sazonal da constituinte M2 (Figura 25) , englobando 4 ciclos de maré, 

o fenômeno de ressonância na porção central do estuário só evidenciado durante o período 

seco. No período chuvoso, a ressonância só é observada no P8, ou seja, na cabeceira do 

estuário. Este comportamento pode significar que durante o período chuvoso a 

contribuição da pluviosidade, para o nível da água, pode fazer com que a onda de maré 

ultrapasse a barreira dos bancos na porção central. Assim, a onda de maré se propaga 

normalmente até cabeceira onde se encontra com um volume maior de água vindo do 

estuário Caeté através do canal do Taici. Outra possibilidade seria a incidência de marés 

equinociais durante o mês de março, que aumentam o nível da água além do normal. O 

que pode corroborar com este resultado é o fato de apenas no período seco haver uma 

forte atenuação da amplitude de M2 na cabeceira do estuário (Figuras 14 e 19). Para 

aprofundar esta análise seria necessário incluir nas configurações do modelo dados de 

pluviosidade, de incluir uma nova borda com dados de vazão do canal do Taici. 
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Figura 26: Representação dos fenômenos de ressonância evidenciados durante a análise 

harmônica sazonal. 

A assimetria do estuário evidenciada por Asp et al. (2012), também foi 

comprovada por meio da análise harmônica. Os resultados do Número de forma 

representados na Tabela 9 demonstram que os valores para o período chuvoso são de duas 

a três vezes menores em relação ao período seco. Este fato representa maiores amplitudes 

das constituintes semi-diurnas durante este período, o que pode significar mais uma vez 

que a pluviosidade tem um fator chave na hidrodinâmica deste estuário. Além disso, os 

valores do Número de Forma decrescem estuário adentro, fator que representa um 

crescimento da assimetria à montante do estuário. A análise do cálculo de Razão de 

Amplitude também demonstra o crescimento da assimetria conforme a onda de maré se 

propaga no estuário Taperaçu, tanto para as análises quinzenais, quanto para as análises 

sazonais (Figuras 17 e 22). Durante os ciclos de sizígia, valores de RA são maiores do 

que na quadratura. Adicionalmente, esses valores acompanham a distribuição espacial da 

constituinte M4, fator que determina que as mudanças de morfologia no estuário são mais 
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importantes para a assimetria do que a dissipação pelo atrito de fundo. Já durante as marés 

de quadratura, a assimetria acompanha o padrão da constituinte M6, que 

consequentemente representa a importância do atrito de fundo e dissipação de energia no 

controle da assimetria do estuário. Este resultado é corroborado pela análise sazonal, onde 

em ambos os períodos a assimetria cresce estuário adentro. Entretanto, no P8, ou seja, na 

cabeceira do estuário, ocorre uma inversão na assimetria. Enquanto no período chuvoso 

o valor decresce, no seco a assimetria aumenta. Este fato pode estar ligado à convergência 

do aporte de água proveniente do estuário Caeté em conjunto com a onda de maré do 

Taperaçu. 

O padrão de transporte de materiais através do cálculo de Fase Relativa não 

demonstrou um resultado conclusivo, uma vez que as análises quinzenais e sazonais não 

tiveram uma correlação (Figura 26). O domínio de vazante apresentado na maioria dos 

ciclos analisados não corresponde com as análises in situ feita por Asp et al. (2012), já 

que este estudo demonstra que as enchentes no estuário Taperaçu são mais curtas do que 

as vazantes e, consequentemente favorecem o acúmulo de sedimentos no interior do 

estuário. Adicionalmente, nas porções mais a jusante, é predominante a presença de areia 

de proveniência marinha, principalmente nos bancos arenosos, o que indica que o fluxo 

transporte de materiais é de enchente. Por outro lado, os resultados da análise sazonal de 

Fase Relativa, coincidem com os de Asp et al. (2012) e demonstram a predominância de 

enchente em todos os cenários, e consequentemente o fluxo de transporte em direção à 

montante do estuário. Contudo, como dito anteriormente este tipo de erro já esperado, 

uma vez que os dados de fase da constituinte de águas rasas M4 são muito difíceis de 

estimar através de modelagem numérica devido a inacurácia na batimetria e dificuldade 

de ajuste do coeficiente de atrito (Dias et al. 2013), possivelmente a batimetria utilizada 

no domínio do modelo não é capaz de representar adequadamente as áreas adjacentes do 

estuário, uma vez que são derivadas de interpolação de batimetrias realizados no canal. 

Contudo, o domínio de vazante apresentado na análise quinzenal pode ser decorrente da 

influência do efeito reservatório das áreas de manguezal na hidrodinâmica do estuário. 

De acordo com Lessa & Masselink (1995) o volume de água armazenado em estuários 

rasos de macromaré, principalmente durante marés de sizígia, pode acarretar em um 

grande volume de água descarregada durante as vazantes, o que consequentemente resulta 

em um fluxo de matérias em direção a foz do estuário. Contudo, só será possível 

dimensionar a real influência deste efeito quando uma batimetria detalhada da área for 

adicionada nas condições de contorno do modelo.  
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Figura 27: Representação do transporte de materiais decorrentes dos experimentos 

numéricos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com um aporte fluvial desprezível, a morfodinâmica e hidrodinâmica do estuário 

Taperaçu está sujeita à outras forçantes, principalmente a ação do regime de maré 

(macromaré) e suas ligações com os sistemas adjacentes. O presente trabalho descreve a 

propagação da onda de maré em um estuário atípico da região amazônica e tem como 

seguintes conclusões: 

 

 Apesar de ser por definição um estuário dominado por fricção, foi 

demonstrado que a propagação da maré no Taperaçu também tem grande 

influência da morfologia e suas feições, como os bancos arenosos, áreas 

intermareais e canais de maré; 

 A baixa profundidade do estuário Taperaçu aliada às propriedades da onda 

de macromaré da região condicionam fenômenos atípicos em estuários, 

como a ressonância na porção do estuário; 

 A dissipação de energia pela fricção de fundo é a principal responsável 

pela assimetria da maré nos ciclos de quadratura e durante o período 

sazona seco; 

 Não foi possível afirmar com precisão um padrão para o fluxo de 

materiais, uma vez que o modelo não representou de forma adequada a 

propagação de fase das constituintes harmônicas; 

 Os erros encontrados nos experimentos numéricos estão principalmente 

atrelados a imprecisão da batimetria utilizada no domínio do modelo.  

 Como sugestão para uma análise futura mais consistente será necessário 

adicionar às configurações do modelo dados de pluviosidade, de vazão no 

canal do Taici, de ondas na foz do estuário e adicionar uma batimetria mais 

precisa no domínio, de forma que possa ser melhor representada a 

influência da área de manguezal e o efeito reservatório. 
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