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ABSTRACT – The deepening of an estuary navigation channel, even if in the order of meters, 
can result in different impacts on the patterns of water level, currents and salinity gradient. And 
this commonly results in modifications of erosion and deposition patterns and suspended 
sediment concentration (SSC). Therefore, it can cause undesirable effects such as greater flood risk 
and creation of a new and/or larger maintenance dredging requirement. A dredging project of 
Vitória Port channel, located in Vitória Bay estuary, has been started in 2012 with the goal of 
reaching ~14 m of depth, when the channel had 10.6 to 13 m depths. And thus allow berthing of 
large ships. Potential impacts of the deepening of Vitória Port channel are investigated using the 
hydrodynamic and sediment transport Delft3D model forced by tide, wind, atmospheric pressure 
and thermohaline gradients. The results suggests that the deepening of the channel results in a 
larger impact in a localized way, leading to the decrease of the flow velocity and SSC over 
deepened region. There was a mean reduction of 20% in the velocity magnitude and for water 
level the results suggest poor impact of millimeters. The SSC results suggest a reduction of about 
30% (8 mg/L). Therefore the results suggest that the deepening of Vitória Port channel may 
decrease flow velocity in the deepened region with a consequent reduction of SSC, which would 
lead to reduction on erosion rates as well. 

Palavras-Chave – modelagem numérica, dragagem, Delft3D. 

1 - INTRODUÇÃO 

 Muitos estuários ao redor do mundo vêm sendo modificados ao longo das últimas décadas 

a séculos, por meio de aterros e obras de dragagem que viabilizem o acesso de navios cada vez 

maiores às hidrovias costeiras, estuarinas e fluviais.  

O transporte hidroviário compreende um dos múltiplos usos das águas costeiras e interiores, 

e caracteriza-se como um modal de grande potencial no desenvolvimento sustentado do Brasil, 

mediante um provável colapso dos transportes rodoviários de longas distâncias e dado seu baixo 
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custo de investimentos (MMA, 2006). Como as obras de dragagem e derrocagem em corpos 

d’água estão entres as principais obras hidroviárias e portuárias sujeitas ao licenciamento 

ambiental, avanços nas metodologias de investigação dos impactos associados a estas 

intervenções são de especial interesse para a gestão de águas interiores e costeiras. 

Em ambientes estuarinos, essas intervenções incluem o aprofundamento de canal, 

estreitamento e aterros de áreas entre maré, frequentemente responsáveis por uma combinação 

de amplificação da maré, intensificação da circulação estuarina e aumento da dominância de 

enchente da assimetria de maré (Winterwerp et al., 2013; Winterwerp e Wang, 2013; Maren et 

al., 2015). Todos esses mecanismos levam ao aumento do transporte residual no estuário. O 

transporte de sedimentos aumenta de forma não linear com o escoamento e alterações na 

dinâmica estuarina pode resultar em um aumento do transporte para o interior ou para fora do 

estuário, tanto do sedimento quanto de outros constituintes relevantes à qualidade da água. 

A importância de cada mecanismo, e os efeitos decorrentes do aprofundamento de um 

canal estuarino depende das características de cada local, variando em função do regime de maré, 

descarga fluvial e tipo de sedimento (Maren et al., 2015). Sendo a implementação de um modelo 

numérico uma forma de validar as hipóteses que são levantadas a cerca dos potenciais impactos 

que estas intervenções podem resultar (Winterwerp et al., 2013), o que o caracteriza como um 

método chave para esse tipo de estudo. 

2 - OBJETIVO 

Compreender os potenciais impactos de um aprofundamento do canal estuarino de 

navegação da baía de Vitória em padrões da hidrodinâmica e do transporte de sedimentos da 

região. 

3 - METODOLOGIA 

3.1 - Modelo Delft3D-FLOW utilizado para o sistema estuarino da ilha de Vitória. 

Para a simulação do movimento da água são resolvidas as equações de águas rasas 

derivadas das equações de Navier-Stokes para um fluido incompressível, modelo físico 

matemático implementado no modelo Delft3D. 

O modelo numérico hidrodinâmico e de transporte de sedimentos Delft3D implantado para 

área de estudo foi forçado por maré, vento, pressão atmosférica e gradientes termohalinos. O 

modelo hidrodinâmico é simulado de forma acoplada (on-line e one way) ao de transporte de 

sedimentos. 
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Para a simulação hidrodinâmica, foi implementado um sistema de grades aninhadas 

realizando um incremento da resolução espacial de três vezes a cada domínio: L1 - 1/12°, L2 - 

1/36°, L3 – 1/108°; e SEIV (Figura 1) – resolução variável entre 14 e 270 m com malha curvilínea 

ortogonal. Na vertical é utilizada uma malha em coordenadas   com uma camada, modelo 

bidimensional integrado na vertical (2DH). 

Os dados utilizados nos contornos foram provenientes de carta náuticas e GEBCO 

(batimetria) e do modelo global de maré TPXO (maré). Dados diários de salinidade e temperatura 

HYCOM/NCODA foram interpolados para o contorno aberto oceânico do domínio SEIV. Dados de 

vazão utilizados para os tributários foram compilados a partir de dados disponíveis em Hidroweb 

(2014), Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional de Águas (ANA), e dados 

fornecidos pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) do Espírito Santo, pertencentes ao 

Monitoramento Ambiental das Obras de Dragagem de Aprofundamento e de Derrocagem do 

Canal de Acesso, Bacia de Evolução e Berços de Atracação do Porto de Vitória-ES, realizado entre 

os anos 2011 e 2013. Maior detalhamento dos dados e da implementação do modelo, incluindo 

resultados de calibração e análise de sensibilidade do modelo hidrodinâmico e do modelo de 

transporte de sedimentos coesivos, se encontram em Lacerda (2016) e Lacerda et al. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Grade computacional do domínio SEIV sobreposta à batimetria (a), destaque da região do canal 
de acesso ao Porto de Vitória (b) e a direita se encontra o mapa da mediana da granulometria (d50) 

interpolada para a grade do domínio SEIV, com base nos dados de D’Agostini (2005) e Brant (2012) (fonte: 
autoria própria). 
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Dentre as formulações disponibilizadas pelo modelo para o transporte de sedimentos não 

coesivos (>0,063 mm), a formulação de van Rijn (1993) foi utilizada no presente trabalho, e para 

os sedimentos coesivos (  0,063 mm) a formulação de Patheniades-Krone (Patheniades (1965)) 

foi utilizada. 

No modelo de composição do fundo utilizado nas simulações de transporte de sedimento o 

fundo é considerado uniformemente misturado, sendo representado como uma camada vertical 

única de sedimento, onde o sedimento é depositado e todas as frações estão disponíveis para 

erosão. Com base nos valores da mediana do diâmetro do sedimento de fundo (d50) presentes na 

região de estudo, sete frações distintas foram definidas para as simulações, variando de silte fino a 

areia grossa, conforme a classificação da American Geophysical Union. O valor de d50 considerado 

para os cálculos no modelo corresponde ao valor médio do intervalo de valores da fração. 

A distribuição do parâmetro d50 (Figura 1) foi definida com base nos trabalhos de D’Agostini 

(2005) e Brant (2012). Muitos dos parâmetros (e.g., velocidade de queda da partícula e tensões 

críticas) das formulações do modelo de transporte de sedimentos, coesivo e não coesivo, são 

função da mediana do diâmetro do sedimento de fundo (d50), e como a variação espacial do d50 foi 

definida (Figura 2), então esses parâmetros apresentam variação espacial no domínio. 

A modelagem do transporte de sedimentos foi realizada para o período entre 03/08/2012 e 

16/10/2012, sendo o período de aquecimento do modelo considerado entre o início da simulação 

e o dia 17/09/2012, já a condição inicial do modelo hidrodinâmico foi obtida a partir de um 

período de aquecimento de trinta dias, garantindo que no período de simulação do transporte de 

sedimentos os resultados dos campos de temperatura, salinidade e velocidades já haviam 

estabelecido uma distribuição horizontal adequada. 

3.2 - Estudo do impacto do aprofundamento do canal estuarino 

Para a análise de sensibilidade da hidrodinâmica e transporte de sedimentos ao 

aprofundamento do canal estuarino, foram simulados dois experimentos, identificados como: 

i) Referência: no qual a batimetria do canal de acesso ao Porto de Vitória é referente a 

um período anterior ao início do projeto de dragagem do porto (2008-2009, ~10-13m 

NR); 

ii) Aprofundado: no qual a batimetria do canal de acesso ao porto é alterada para 

representar as cotas pretendidas no projeto de dragagem (~14m NR, Figura 14) do 

Porto de Vitória. 

As diferenças entre as batimetrias dos dois experimentos simulados estão presentes na  

Figura 2Figura 2. A máxima diferença obtida foi de cerca de 9 m, na região de um dos berços 

de atracação do Porto de Vitória. É importante notar que o aprofundamento do estudo é teórico, 

não sendo consideradas especificações técnicas específicas do projeto de dragagem do canal de 
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acesso ao Porto de Vitória, como declividade do talude ou regiões de embasamento cristalino não 

dragado, ou seja, todo o polígono de projeto foi aprofundado para a cota no caso Aprofundado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – À esquerda, diferença entre as batimetrias do experimento Aprofundado e Referência. Os 
valores positivos indicam o aumento da profundidade do experimento Aprofundado em relação ao 

Referência. (fonte: autoria própria). Os pontos P1, P3, P7 e P20 correspondem às posições dos pontos 
definidos no Monitoramento Ambiental do projeto de dragagem. À direita, diferença entre as 

concentrações de sedimento suspenso do experimento Aprofundado e Referência em um momento 
vazante (a) e um de enchente (b) no período de sizígia (30/09/12 8h e 4h UTC, respectivamente) (fonte: 

autoria própria). 

4 - RESULTADOS 

As séries de elevações obtidas para os experimentos Referência e Aprofundado foram 

comparadas nos pontos P1, P3, P7 e P20 (Figura 2), porém as diferenças obtidas não foram 

expressivas. Verificou-se que as maiores diferenças absolutas médias (MAE, de 0,0065 m para o 

ponto P1), entre os três pontos, representa apenas 2,5% das preamares médias de quadratura no 

Porto de Vitória (0,26 m).  

As diferenças de elevação que foram observadas ocorreram associadas a um pequeno 

aumento do nível médio local, indicado pelo valor positivo de Bias ao longo de toda a Baía de 

Vitória, que foi de 0.0029 m para P1, 0.0027 m para P3, 0. 0032 m para P7 e 0.0007 m para P20. 

Sendo o impacto no nível médio reduzido na região próxima à desembocadura da baía, como 
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indicado pelos resultados para P20, e variou em torno de 8% nos pontos a montante da 

desembocadura da baía (P1, P3, P7) enquanto em P20 foi de 3%. 

As diferenças entre as velocidades obtidas para os experimentos não apresentaram um 

padrão homogêneo ao longo da Baía de Vitória, diferente do observado para as elevações. 

Tabela 1 – Comparação entre as séries de magnitude da velocidade dos experimentos Referência e 
Aprofundado, para quatro pontos localizados ao longo da Baía de Vitória. Onde MAE é a diferença média 

absoluta e MAPE é a diferença média percentual e Bias é o viés. 

Ponto MAE (m/s) MAPE (%) Bias (m/s) 

P1 0,0024 10,4227 0,0013 

P3 0,0034 5,8748 0,0003 

P7 0,0343 18,809 -0,034 

P20 0,0328 30,0671 -0,0244 

Média 0,018225 16,2934 -0,0142 

 

Os pontos P1 e P3 foram os menos impactados entre os pontos analisados, como indicado 

pelo MAPE na Tabela 1. Esses pontos se encontram a montante da região aprofundada, região do 

Porto de Vitória e canal de acesso do porto, enquanto os pontos P7 e P20 encontram-se nessa 

região. Esses resultados indicam que o impacto do aprofundamento do canal sobre as correntes é 

maior sobre a região aprofundada, sendo que, os resultados de bias indicam uma redução das 

velocidades nessa região e um ligeiro aumento das velocidades na região à montante da baía 

(valores positivos de bias nos pontos P1 e P3) mediante o aprofundamento do canal. 

Assim, os resultados obtidos a partir dos experimentos simulados sugerem que o impacto do 

aprofundamento do canal nas velocidades do escoamento é maior na região da área aprofundada, 

resultando, de forma geral, em uma redução nas magnitudes das velocidades para a maior parte 

do tempo, com um impacto médio nas velocidades de cerca de 20% sobre a área aprofundada. 

Com relação à elevação, os resultados sugerem um impacto muito menor, da ordem de 

milímetros. Portanto, as alterações na hidrodinâmica sugeridas pelos resultados, possuem o 

potencial de impactar os padrões de transporte de substâncias, como poluentes e sedimentos na 

Baía de Vitória. 

Para analisar o impacto do aprofundamento nas concentrações de sedimento suspenso (CSS) 

ao longo da Baía de Vitória, foram avaliadas as séries de CSS para os mesmos pontos P1, P3, P7 e 

P20. Para a maior parte da Baía de Vitória constatou-se uma redução da CSS, como indicado pelo 

valor negativo de bias na Tabela 2 para os pontos P3, P7 e P20. 

Assim como observado para as velocidades, houve um maior impacto dos valores de CSS na 

região aprofundada, indicado pelos resultados para os pontos P7 e P20, onde os parâmetros 
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calculados indicam uma redução média de cerca de 27% da CSS na região. O que representa uma 

redução média de cerca de 8 mg/L, como indicado pelo valor de MAE. 

As maiores diferenças de CSS ocorreram durante a sizígia, tanto em mg/L quanto em 

porcentagem, como indicado pelo resultado para o P20 (Figura 3). Nos momentos de maré 

representados na Figura 2 as diferenças em porcentagem durante a sizígia estiveram entre 20 e 

40%, enquanto na quadratura, em momentos análogos, estiveram entre 15 e 20% na região do 

canal em que se representou o aprofundamento do canal. 

Tabela 2 – Comparação entre as séries de concentração de sedimento suspenso dos 

experimentos Referência e Aprofundado, para quatro pontos localizados ao longo da Baía de 

Vitória. 

Ponto MAE (mg/L) MAPE (%) Bias (mg/L) 

P1 0,0915 1,8848 0,0402 

P3 0,2505 4,9474 -0,2177 

P7 8,56 24,0475 -8,5541 

P20 7,191 29,2141 -7,1884 

Média 4,02325 15,0235 -3,9800 

 

 
Figura 3 – Comparação entre as séries de concentração de sedimento suspenso (CSS) simuladas 
para os experimentos Referência e Aprofundado no ponto P20. Onde dif. indica o valor de MAE 

(mg/L) e MAPE (%) obtidos (fonte: autoria própria). 

5 - CONCLUSÃO 

 Os experimentos simulados sugerem uma redução dos valores de CSS localizada sobre a 

área aprofundada e regiões adjacentes próximas, com um impacto médio de cerca de 30% nos 

valores de CSS, o que representou uma diferença média de cerca de 8 mg/L. Essas diferenças 

foram decorrentes da redução dos valores de tensão de cisalhamento de fundo sobre essa mesma 

região, decorrente da redução das magnitudes das velocidades constatada nos resultados, o que 

resulta na redução dos fluxos de sedimento do fundo para a coluna de água e, consequentemente, 

das concentrações de sedimento suspenso, o que indica também uma provável redução da taxa 

de erosão sobre a área aprofundada.  



 
 

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 
I Partículas nas Américas 

8 

 Porém, os resultados devem ser avaliados com a devida atenção, em função das limitações 

dos dados de carga de sedimentos utilizados nos contornos dos tributários afluentes da Baía de 

Vitória, medidas referentes a um ciclo de maré e consideradas constantes ao longo da simulação, 

e do curto período simulado, ~28 dias, os resultados não fornecem informações acerca do impacto 

das alterações observadas no balanço sedimentar do estuário em longo prazo. 
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