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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA MARÉ NO RIO GUARAGUAÇU USANDO 

MODELAGEM UNIDIMENSIONAL 

 

Danilo de Oliveira Sant’Ana 1; Cynara de L. da N. Cunha ² 

 

RESUMO – O estudo da influência das marés nos rios afluentes a um estuário possibilita a 

compreensão da hidrodinâmica local, permitindo um entendimento das trocas de águas desses 

sistemas. O presente artigo traz um estudo da influência da maré no Rio Guaraguaçu, localizado no 

litoral paranaense, no Complexo Estuarino de Paranaguá, usando o modelo unidimensional do 

SisBaHiA®, que possibilitou a caracterização da maré em suas diferentes fases, sizígia e quadratura, 

ao longo de um mês, mostrando as principais regiões do rio que sofrem sua influência. Foram 

modeladas 68 seções ao longo de 27,7 km de extensão; no contorno a montante foram definidos 

cenários com diferentes vazões (médias e de estiagem) e para o contorno aberto foram definidas 

elevações, a partir da curva de maré, considerando duas componentes harmônicas M2 e S2. Com os 

resultados foi possível determinar as regiões de influência da maré. Conclui-se que para períodos de 

estiagem, a maré tem maior influência diante a porção mais a montante do rio. A modelagem 

unidimensional facilita o tempo de processamento de eventos de sistemas costeiros e possibilita um 

entendimento de uma possível intrusão salina nesses corpos d’água. 
 
ABSTRACT – The study of the influence of the tides on the river's tributaries to an estuary makes 

it possible to understand the local hydrodynamics, providing an overview of the water exchanges in 

these systems. This article presents the influence of the tide on the Guaraguaçu river, located on the 

coast of Paraná, in the Paranaguá Estuarine Complex (CEP), using the one-dimensional model of 

SisBaHiA®, that the characterization of the tide in its different phases, spring and neap, over of 1 

month, thus showing the main regions of the river that suffer its influence. 68 sections were 

modelled along 27.7 km of length; in the upstream boundary, scenarios with different flows 

(average and dry) were defined, and for the open boundary, elevations were defined, from the tidal 

curve, considering two harmonic components M2 and S2. With the results, it was possible to 

determine the regions of tidal influence. It is concluded that for dry periods, the tide has a greater 

influence on the upstream part of the river. The one-dimensional model facilitates the processing 

time of coastal systems events and enables an understanding of a possible saline intrusion in these 

water bodies. 

Palavras-Chave – SisBaHiA, Rio Guaraguaçu, Modelagem Unidimensional. 

 

INTRODUÇÃO 

Sistemas estuarinos são dinâmicos e apresentam alta produção biológica, vinculada com uma 

alta taxa de renovação das águas, considerando os diferentes ciclos de marés e uma rápida 

remineralizarão e conservação de nutrientes, devido a um complexo sistema trófico (Day et al. 

1989). Estudos realizados com foco ao aporte fluvial desses sistemas possibilitam caracterizar as 

interações entre os rios e o estuário. Neste contexto, nesse trabalho é feita uma análise da circulação 
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hidrodinâmica no rio Guaraguaçu, localizado na Complexo Estuarino de Paranaguá de Paranaguá 

(CEP), sob influência da maré. 

O CEP está localizado no estado do Paraná (25°30’S e 48°25’W), sendo uma importante 

região para o sul do Brasil, no qual, sua costa se conecta com o estuário Cananéia-Iguape. Os 

manguezais dessa região ocupam certa de 295,5 km² ao longo de toda sua área (Noernberg et al., 

2008). Essa região destaca-se pela sua importância na economia regional, abrigando dois portos, o 

Porto de Antonina (Ponta do Félix) e o Porto de Paranaguá. O rio Guaraguçu é um afluente do CEP 

e é de extrema importância para a comunidade ribeirinha, onde suas principais atividades são a 

pesca por subsistência, atividades de lazer, pesca esportiva e atividades náutica (Sato & Ângulo, 

2002). O estudo da influência da maré no Rio Guaraguaçu, que trata este artigo, foi realizado com o 

auxílio da modelagem unidimensional, usando o sistema SisBaHiA®.  

O SisBaHia® é um sistema de modelos computacionais desenvolvidos pela COPPE/UFRJ – 

Instituto Aberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, que simula a circula a circulação hidrodinâmica, o transporte de 

substâncias e a qualidade da água em corpos d’água rasos. O SisBaHiA® dispõe de vários modelos, 

usados geralmente para análises de circulação hidrodinâmica ou movimento das águas, estudo de 

qualidade das águas ou transporte de grandezas escalares e de processos sedimentológicos. Tais 

modelos são ferramentas usuais no desenvolvimento de projetos e estudos e na gestão ambiental de 

recursos hídricos, que considera conjuntamente os aspectos de quantidade e qualidade dos recursos 

hídricos (Rosman, 2021).  

Na modelagem unidimensional foi aplicado o método de elemento móvel (MEM) na 

discretização espacial e na descretização temporal o método do fatoramento implícito (Reis Junior, 

1998), servindo de base para futuros estudos de modelagem, com intuito de realizar um 

acoplamento de modelos bidimensionais na região nessa região. 

Estudos da circulação hidrodinâmica em regiões costeiras possibilita um grande entendimento 

desse sistema. A modelagem unidimensional para os rios que são afluentes a esses sistemas, por 

muitas vezes não são consideraros de forma mais detalhada devido ao difícil processamento dos 

dados, pois com malhas de diferentes dimensões, o gasto computacional tende a ser maior. A 

facilidade e a rapidez de uma modelagem unidimensional para uma rio afluente a uma região 

costeira tráz consigo uma versátilidade útil para resolução desse problema. E ainda, é possível 

definir um acoplamento entre modelos unidimensionais e bidimensionais, permitindo uma melhor 

definição das condições de contorno. 
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METODOLOGIA 

Área de estudo 

O Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) (Figura 1) está localizado na Bacia Hidrográfica 

Litorânea, sendo uma das dezesseis bacias hidrográficas do estado do Paraná, definida pela 

Resolução n° 024/2006/SEMA, e também é uma das dozes unidades hidrográficas de 

gerenciamento dos recursos hídricos, instituídas pela Resolução n° 049/2006/CERH. O CEP possui 

três conexões com o Oceano Atlântico, sendo eles: o Canal Norte, situado entre a Ilha de Superagui 

e a Ilha das peças; o Canal Sueste, situado entre a Ilha das Peças e a Ilha do Mel; e o Canal da 

Galheta, situado entre a Ilha do Mel e Pontal do Paraná (Lana et. al 2001). O CEP possui uma área 

de aproximadamente 612,0 km² e com uma profundidade de média de 5,4 m e um tempo de 

residência estimado de 3,49 dias (Lana et. al, 2001).  

O CEP possui um regime de marés semidiurnas com amplitudes médias de 2,2 m em períodos 

de sizígia, em períodos de quadratura têm-se as amplitudes variando entre 0,7 e 1,1 m (LANA et al., 

2001). Segundo Marone & Jamiyanaa (1997), as constantes harmônicas M2 e S2 são as que 

apresentam maiores amplitudes na região do CEP.  

A bacia do rio Guaraguaçu, segundo o Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea (Cobrape, 

2019), possui uma área de drenagem de 585,69 km². As vazões características do rio são: QMÉDIO de 

36,08 m³/s, Q95% de 10,16 m³/s, Q70% 19,75 m³/s e Q7,10 de 6,58 m³/s.  

O rio Guaraguaçu tem papel fundamental para o abastecimento das cidades de Matinhos e 

Pontal do Paraná, servindo também como manancial, corpo receptor e diluidor de efluentes 

domésticos destes municípios. Faz-se fundamental a análise mais detalhada da circulação no rio 

Guaraguaçu para diferentes vazões e períodos de maré. Esse conhecimento permite estimar o 

prisma de maré ao longo do domínio modelado, sendo um dos primeiros passos para o estudo da 

intrusão salina, importante análise para uma gestão eficiente dos recursos hídricos dessa região. 
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Figura 1 - Localização da área de estudo e estação Cobras. 

 

Dados utilizados e cenários  

Para a modelagem unidimensional utilizou-se de 68 seções retangulares nos 27,7 km de curso 

do rio. A Figura 3 apresenta o perfil longitudinal das seções, com larguras e profundidades 

variáveis. Na Tabela 1 é possível observar as distâncias, em relação a foz do rio Guaraguaçu, as 

áreas e a largura das seções onde são apresentados os resultados. 

Tabela 1: Características físicas das seções selecionadas para apresentação dos resultados. 

Seção Distância a jusante (km) Área (m2) Largura (m) 

AD 26.53 180.10 50.03 

AI 25.38 216.84 57.57 

AO 21.88 243.52 61.39 

AS 19.42 259.31 64.83 

BB 15.36 286.39 67.39 

BK 11.58 397.56 82.61 

BZ 6.97 1284.96 240.93 

CP 1.06 3409.40 581.15 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 2 -  Perfil longitudinal das seções ao longo dos 27km. O zero corresponde a seção a montante. 

 

Figura 3 – Localização das seções definidas para o rio Guaraguaçu, em destaque as seções onde são apresentados os 

resultados. 

Para análise da influência da maré no rio Guaraguaçu foram propostos três cenários utilizando 

diferentes vazões na seção a montante AA (localização pode ser observada na Figura 3): vazão 

média, cenário I, vazão Q95%, cenário II e vazão Q7,10, cenário III. O período modelado foi um mês, 

considerando a maré astronômica entre 01/01/2019 e 31/01/2019, obtida para os valores das 

constantes harmônicas M2 e S2 definidas por Marone & Jamiyanaa (1997) na estação Cobras 

(localização pode ser na Figura 3), com valores de 46,27 cm e 27,87 cm para amplitudes e 910 e 870 
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de fase, respectivamente. A Figura 4 mostra a curva de maré utilizada na modelagem para o período 

de 01/01/2019 a 31/01/2019. 

 

 

Figura 4 - Curva de maré (m) utilizada na modelagem para o ano de 2019, usando as constantes M2 e S2. 

 

Os valores de amplitude de rugosidade do fundo (ξ), utilizados no SisBaHiA para calcular o 

coeficiente de atrito do fundo por meio do coeficiente de Chèzy, são definidos a partir da 

composição e da distribuição de sedimentos no fundo. Para todas as seções do rio Guaraguaçu foi 

adotado um leito predominantemente composto por areia média, com ξ = 0,02 m. 

 

RESULTADOS 

As velocidades e as elevações nas seções AD, AI, AO, AS, BB, BK, BZ e CP (localização 

pode ser observada na Figura 3) são apresentados pela Figura 5 e Figura 6. Utiliza-se a convenção 

normalmente usada para rios: valores negativos de velocidade indicam fluxo na direção da foz do 

rio, ou seja, vazante, e valores positivos indicam fluxo de entrada (enchente). Para todos os cenários 

observa-se uma tendência de vazante. Para o cenário I observa-se uma tendência de vazante em quase 

todas as seções. Para os cenários II e III, as respostas são muito semelhantes, com os valores de 

velocidade mostrando grandes oscilações, indicando assim uma eficiente entrada da onda de maré no rio 

Guaraguaçu. Nota-se que para os valores de velocidades no primeiro cenário, que considera a maior 

vazão, os resultados das seções mais a montantes (AD, AI, AO, AS e BB) apresentam na maior 

parte do tempo valores negativos, indicando maior influência da vazão do rio Guaraguaçu nessas 

seções, onde somente a partir da seção BZ que ocorre valores positivos de velocidades nos períodos 

de preamar de sizígia.  
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Figura 5 -  Valores de velocidades para os diferentes cenários modelados no período de 01/01/2019 a 31/01/2019. 

 

Observando os valores de elevação no período modelado (Figura 5), nota-se que, para todos os 

cenários, há influência da maré, com a presença de oscilações. Para o Cenário I, a elevação começa 

a apresentar oscilações significativas a partir da seção BB, principalmente nos períodos de sizígia. 

O trecho a montante da seção BB não apresenta oscilação significativa. No momento em que há 

uma diminuição na vazão do rio Guaraguaçu, cenários II e III, percebe-se que as seções a montante 

da seção BB passam a apresentar oscilações nos períodos de sizígia. Nos períodos de quadratura, as 

oscilações não são observadas para estes cenários.  

As mudanças no comportamento para os diferentes períodos de maré evidenciam que, nos 

períodos de quadratura existe uma equidade em relação a influência que o aporte fluvial quando 

comparado com o prisma de maré de quadratura. Para o período de sizígia esse comportamento é 

diferente, um maior prisma de maré adentra ao rio, podendo gerar uma diferença em relação a 

concentração de sal, proporcionando assim, uma maior extensão da maré e da intrusão salina. 

A Figura 7 mostra os valores de elevação para os Cenários I, II e III na seção AS. Em relação 

as oscilações, observa-se que o comportamento é semelhante para os cenários II e III; no entanto, as 

oscilações para o cenário II são ligeiramente menores comparadas com as oscilações para no 

cenário III, que apresenta as menores vazões, com amplitudes entre 20 e 30 cm, respectivamente. 

As elevações não apresentam oscilações significativas no cenário I, certamente devido a elevada 

vazão. Ainda, foi possível observar um aumento do nível médio em função do aporte fluvial: nos 

períodos de estiagem os valores são menores e no período de vazões médias ocorre um aumento no 
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nível médio no rio Guaraguaçu. No cenário I, com a maior vazão, o nível médio fica 

aproximadamente 70 cm maior que o cenário III e 55 cm maior que no cenário II. Esta variação de 

nível médio possivelmente pode favorecer/impedir a intrusão salina no rio.  

 

 

Figura 6 - Valores de elevação para todos os cenários modelados no período de 01/01/2019 a 31/01/2019. 

 

 

Figura 7 –Valores de elevação na seção AS para os três cenários. 
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CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi apresentada uma aplicação dos modelos de circulação unidimensional do 

SisBaHiA®, visando analisar a influência da maré no Rio Guaraguaçu, uma afluente do Complexo 

Estuarino de Paranaguá, para diferentes vazões. A aplicação da técnica de modelagem 

computacional mostrou-se eficaz ao representar a hidrodinâmica da região estudada; além disso, a 

criação e a simulação de cenários possibilitaram analisar a influência das diferentes vazões na 

circulação do sistema estuarino. 

Os cenários criados se mostraram eficazes para apontar a vazão fluvial como forçantes 

importante no estudo da influência da maré no Rio Guaraguaçu; a vazão fluvial também tem um 

papel importante como forçante para garantir a renovação nas regiões próximas aos afluentes. 

Ainda, foi possível observar que, para diferentes períodos de maré, os valores do prismas de maré 

que adentram a esse sistema são diferentes, com a possibilidade de uma maior intrusão salina em 

períodos de estiagem combinados com marés de sizígias. 

Em todos os cenários foi possível observar uma tendência de vazante. Foi possível definir a 

região de influência para os diferentes cenários, na sua porção mais a montante, quando comparado 

aos cenários de vazões de estiagem. Os valores de elevações sofreram oscilações entre 20 e 40 cm 

para as seções mais a montante do rio, para cenários com vazões reduzidas. 

É importnate considerar também os aportes provenientes da drenagem urbana, que podem 

influenciar o balanço hídrico, sendo necessário uma melhoria nas ferramentas de gestão destes 

aportes, garatindo dados robustos sobre a demanda hidríca, indicando assim os possíveis controles 

nos períodos de estiagem e de cheia. 

Considerando que a bacia do Rio Guaraguaçu é um manacial importante na região para o 

abastecimento humano, o estudo da intrusão salina se justifica, principalmente em períodos de 

estiagem, auxiliando no planejamento dos recursos hidricos para a região. O conhecimento da 

hidrodinâmica da região é o primeiro passo no estudo da intrusão salina.  

Para futuros trabalhos, a coleta de dados primários e secundários da região de estudo, como 

campanhas de medição de salinidade, levantamentos batimétricos e melhores estimativas das vazões 

afluentes ao sistema, são importantes para efetivação de um modelo mais robusto na caracterização 

dos fenômenos que envolvam a circulação hidrodinâmica e, consequentemente, a intrusão salina. 
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