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RESUMO 

 

Esse estudo determina a importância do balanço hídrico e da interferência do barramento na 

hidrodinâmica do estuário do rio Coreaú (CE) através de dados observados de correntometria e 

perfis de salinidade  entre 2012 e 2013, além de simulações com o modelo 

hidrodinâmico  Delft3D com diferentes condições hidrológicas e dados mensais de precipitação e 

evapotranspiração de referência (ETo) estimada pelo método universal Penman Monteith (FAO-

56), para elaborar o balanço hídrico climatológico para o período de 2008 a 2015. A influência 

da evaporação local e precipitação sobre a salinidade dos estuários é geralmente negligenciada 

nos modelos numéricos. Determinar o balanço hídrico local da região de Camocim foi 

fundamental para implementar o modelo hidrodinâmico  Delft3D. Hipersalinização ocorrem em 

estuários onde a evaporação excede a precipitação e a descarga fluvial. Geralmente, estuários 

hipersalinos são encontrados em regiões áridas e semiáridas e podem ser utilizados para indústria 

de sal e cultivos de recursos pesqueiros. Barramentos implicam na intensificação da intrusão 

salina, podendo bloquear o fluxo natural dos rios e, consequentemente, propiciam condições 

hipersalinas, e aumento do tempo de residência nos sistemas estuarinos. O estuário do rio Coreaú 

é um sistema raso, inserido na região semiárida e barrado a cerca de 35 km a montante da 

desembocadura.  No período seco, o baixo influxo do rio Coreaú é incapaz de suprir a demanda 

volumétrica do reservatório, restringindo o aporte fluvial ao período chuvoso. O modelo Delft3D 

foi calibrado e validado com dados oceanográficos observados em campo durante o período 

úmido e seco em marés de sizígia e quadratura. Simulações hidrodinâmicas (Delft3D) com cinco 

diferentes cenários de descarga fluvial (0, 6, 30, 60 e 300 m³.s
-1

) foram realizadas. Para calcular 

o tempo médio de transporte de flutuadores foi desenvolvido um modelo Lagrangeano da 

trajetória da partícula. A simulação demonstra que independente de condições de vazão e 

precipitação acima da média, o estuário irá adquirir condições hipersalinas no período seco O 

tempo de descarga no estuário em condições hipersalinas foi de 3,84 dias, e em condições de 

vazão máxima, variaram de 7,92 a 19,68 horas. O estuário do rio Coreaú é dominado por 

mesomarés e predominantemente considerado bem misturado.  A aplicação do modelo 

hidrodinâmico Delft3D foi fundamental para dar suporte à caracterização do estuário do rio 

Coreaú, e demonstrou ser útil para gestão de ambientes estuarinos.   

 

Palavras-chave: Barramento, Hipersalinização, Modelo hidrodinâmico Delft3D, Estuário do rio 

Coreaú  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study provides the importance of water balance and dam interference in the hydrodynamics 

of Coreaú river estuary through observed data and simulations with different hydrological 

conditions and data of the precipitation and reference evapotranspiration (ETo). 

The influence of local evaporation and rainfall over the salinity of estuaries is usually neglected 

in the numerical models. Determine the local water balance of Camocim region it was essential 

to implement the hydrodynamic model Delft3D. Hypersalinization occur in estuaries where 

evaporation exceeds precipitation and river discharge. Generally, hypersaline estuaries are found 

in arid and semi-arid regions and can be used for salt industry. Dam interference determines 

intensification of salt water intrusion and can block the natural flow of rivers and therefore 

provide hypersaline conditions, and increased residence time in estuaries. The estuary of the 

river Coreaú is a shallow system, dominated by mesotidal and barred about 35 km upstream from 

the mouth. In the dry season, the low inflow of the river Coreaú is unable to meet the volume 

demand of the reservoir, restricting the flow to the rainy season. The Delft3D model was 

calibrated and validated with oceanographic data (current and salinity) observed in the field 

during the wet and dry period in spring and neap tides. The water balance was made for the 

period 2008 to 2015. Hydrodynamic simulations (Delft3D) with five different river discharge 

scenarios (0, 6, 30, 60 and 300 m³.s-1) were performed. To calculate the residence time was was 

developed a model of the particle trajectory. The simulation shows that regardless of flow 

conditions and precipitation above average, the estuary will acquire hypersaline conditions in the 

dry season. The residence time in the mouth of the drogues is smaller in maximum flow 

conditions, ranging from 7.92 to 19.68 hours. Application of hydrodynamic model Delft3D was 

essential to support the characterization of the estuary of the river Coreaú, since this tool has 

provided years of simulations with different flow of events, and represented well the conditions 

observed in the period of oceanographic campaigns. 

 

Keywords: Dam, Hypersalinization, Delft3D model., Coreaú estuary 
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CAPÍTULO 1 

 

Para melhor compreensão de um estudo acadêmico é essencial fundamentar alguns temas 

chaves. O capítulo 1 apresenta quatro temas para tornar a leitura um processo construtivo de 

conhecimento. Os estuários são expostos de uma forma geral com destaque nas classificações 

por balanço de água, geomorfologia, hidrodinâmica, e nos estuários hipersalinos. O balanço 

hídrico climatológico (BHC) é detalhado por meio de conceitos e método devido à relevância no 

presente estudo. Posteriormente, o impacto de barramentos é elucidado. E, por fim, como técnica 

e instrumento de avaliação e gestão, a modelagem numérica é abordada para concluir o primeiro 

capítulo.  

1. INTRODUÇÃO 

 

Globalmente, as áreas costeiras formam um notável conjunto de ecossistemas entre si: 

dunas, praias arenosas, marismas, restingas, manguezais, recifes de corais, lagunas, baías, 

enseadas, costões, deltas, estuários, dentre outros. Todos esses ecossistemas fornecem 

importantes serviços ambientais ao homem, como: alimento; sumidouros de resíduos, dejetos; 

proteção costeira; turismo; recursos energéticos; recurso hídrico para cultivos, dentre vários 

outros serviços (MANN, 2000). 

 

Os estuários são ambientes costeiros de interface de grande importância social, econômica, 

ecológica e ambiental (MAIA et al., 2006). Apresentam características funcionais exclusivas 

dentre os demais ecossistemas supracitados. Os estuários são considerados berçários naturais, 

servindo para reprodução, alimentação e abrigo de milhares de espécies de invertebrados e 

vertebrados marinhos (LACERDA E MARINS, 2002). Além disso, funcionam como “sistemas 

tampão”, minimizando os efeitos de eventos climáticos extremos (exs. Tempestades, marés 

meteorológicas, inundações, etc.) no seu interior, proporcionando proteção as cidades que são 

banhadas por esses sistemas (PINTO-COELHO E  HAVENS, 2015). 

 

Todavia, os estuários sofrem interferência contínua de ações antrópicas, como: construção 

de barragens, abastecimento urbano, cultivos pesqueiros (exs.: carcinicultura, ostreicultura, etc.), 
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indústria de sal, e poluição das águas por dejetos domésticos, industriais e resíduos de 

embarcações. Esses fatores acarretam sérios danos à qualidade da água desses sistemas e também 

podem acarretar irreversíveis quadros de hipersalinização (Potter et at.,2010). A intensificação 

da intrusão salina nos estuários pode alterar a hidrodinâmica local, interferir no desenvolvimento 

das florestas de manguezal, diminuição de nutrientes e da reprodução e migração de espécies 

(ZAMPATTI, 2010; GILLANDERS et al.,2011).  

 

Com o crescimento populacional em zonas costeiras, os problemas ambientais se 

intensificaram e algumas cidades optaram pela construção de obras costeiras para contenção do 

avanço do mar, eventos climáticos extremos e processos erosivos. Historicamente, em regiões 

inseridas no clima árido e semiárido, os episódios de seca e o consequente déficit hídrico 

levaram a construção de barragens e açudes para armazenamento de água e controle do fluxo 

natural dos rios, o que intensificou os problemas de assoreamento, hipersalinização, alterações 

ou ausência de transporte de sedimentos e nutrientes. A modelagem numérica é um instrumento 

de gestão na avaliação dos impactos positivos e negativos das intervenções antrópicas 

supracitadas, além de avaliar problemas de intrusão salina nos estuários (SAVENIJE, 1986, 

1988).  

 

Os estuários do estado do Ceará são influenciados significativamente pelo clima regional, 

que em grande parte do Estado é caracterizado como Clima Tropical Quente Semiárido (IPCE, 

2007). Os rios do Estado do Ceará são intermitentes e fluem apenas na estação chuvosa (Janeiro 

a Junho, com cerca de 70% da precipitação ocorrendo no trimestre Fevereiro-Março-Abril). 

Além disso, devido às características climáticas históricas do Estado do Ceará foram construídas 

barragens e açudes em determinadas áreas de drenagem das bacias hidrográficas para a 

regularização dos rios, armazenamento e abastecimento das comunidades e serviços. As 

barragens podem alterar significativamente as vazões naturais, reduzir a carga de sedimentos e 

nutrientes, intensificar a intrusão salina e consequentemente o processo de hipersalinização, além 

de alterar a circulação clássica estuarina (WOLANSKI et al., 1996; ALBER, 2002; MARINS et 

al., 2003; KITHEKA et al., 2004; ARAÚJO et al., 2006; MOLISANI, CRUZ, MAIA, 2006; 

PINHEIRO, MEDEIROS, MORAIS, 2006; GENZ, LESSA, CIRANO, 2008; PINHEIRO, 

MORAIS, 2010). Diante disso, os estuários do Estado do Ceará podem ser considerados de 
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caráter temporário (DYER, 1997; MIRANDA, BELMIRO, KJERVE, 2002), com possível 

associação forte entre os regimes de precipitação e vazão.  

 

A área de estudo, estuário do Rio Coreaú, localizado no Noroeste (NW) do Estado do Ceará é 

um sistema estuarino inserido no escopo regional descrito acima, com uma barragem centenária 

construída a cerca de 35 km a montante da desembocadura, e com ausência de descarga fluvial 

na maior parte do ano, principalmente no período considerado seco (Julho a Dezembro).  

 

A modelagem numérica é uma ferramenta que possibilita resolver as equações que 

descrevem os fenômenos físicos e é usada para experimentos ligados aos processos que 

interagem e compõem as características observadas nos oceanos e zonas costeiras (HARARI, 

1989). Nas últimas décadas, houve um aumento no uso e no desenvolvimento da modelagem 

numérica nos estudos das ciências do mar, como forma de retratar os processos, forçantes e 

fenômenos observados em estudos observacionais A simulação de cenários com diferentes 

forçantes ambientais e a disposição de dados observacionais para validação dos modelos são 

fundamentais para tornar a modelagem um instrumento adequado de avaliação e gestão.  Existem 

modelos numéricos de pequena, média e grande escala que simulam fenômenos em zonas 

costeiras, estuarinas até global. O presente estudo optou por aplicar o modelo hidrodinâmico 

Delft3D para simular as condições hidrodinâmicas da região de estudo.  

 

Este estudo é um subprojeto integrante do projeto denominado “Estudo oceanográfico dos 

manguezais brasileiros e a formação de recursos humanos qualificados (n°876/10)” do edital 

Ciências do Mar, coordenado por pesquisadores de três universidades – UFPA, UFC e UFF. Este 

projeto visa uma análise comparativa da evolução geológica, dos processos de sedimentação, 

geoquímicos e hidrodinâmicos em ambientes estuarinos e de planícies de marés vegetadas por 

mangue, em diferentes tipologias costeiras ao longo do litoral brasileiro, sujeitas a clima 

equatorial quente úmido (Pará e Maranhão), semiárido (Ceará) e temperado úmido (Rio de 

Janeiro) durante os últimos 10.000 anos. Esta tese propõe contribuir com o avanço do 

conhecimento relacionado aos processos hidrodinâmicos em estuários do semiárido, com foco no 

qual nenhum autor anterior desenvolveu estudo; e fez uso do modelo hidrodinâmico Delft3D 

para dar suporte à caracterização do estuário do rio Coreaú (CE). 
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Justificativa  
 

A bacia hidrográfica do Coreaú contempla uma população estimada de mais de 500 mil 

habitantes, com atividades socioeconômicas restritas a agricultura, serviços e pesca artesanal. 

Esse número considerável de população na região reflete em possíveis fontes de contaminação 

ao meio ambiente, principalmente aos corpos hídricos. O clima semiárido local e o contexto 

histórico e impactante do barramento podem transformar o sistema hídrico, com comportamento 

lótico para lêntico, redução ou ausência de aporte de sedimentos, e quadro de hipersalinização na 

região a jusante da barragem. Este estudo tem enfoque na hipersalinização do estuário do rio 

Coreaú, que com a intensificação da intrusão salina a montante durante o período seco, 

possivelmente acarreta maior tempo de residência no sistema, interferindo na qualidade de água 

da região.  

1.1. Hipótese 

 

A hipótese do estudo é que o balanço hídrico e a barragem interferem no quadro de 

hipersalinização. Em condições de período chuvoso, ocorre aporte fluvial se houver o 

preenchimento volumétrico do reservatório, e com isso o estuário apresenta condições clássicas. 

No período seco, a região é marcada por ausência ou valores insuficientes de precipitação, altos 

valores evapotranspirados, e o baixo influxo não transpõe a barragem, acarretando ausência de 

aporte fluvial. Esse quadro propicia a inversão da orientação do estuário, tornando negativo, e 

adquirindo condições hipersalinas. Essa dinâmica pode interferir no aumento do tempo de 

residência no interior do estuário.   

1.2. Objetivos 
 

 O objetivo geral desse estudo é representar através da modelagem numérica o quadro de 

hipersalinização ao longo do estuário do rio Coreaú considerando o balanço hídrico local e as 

condições oceanográficas e hidrológicas da região.  

 

Esta tese tem como objetivos principais:  

 Realizar uma caracterização física do estuário do Rio Coreaú (CE);  
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 Determinar a deficiência e o excedente hídrico da região de Camocim (CE) 

através do Balanço Hídrico Climatológico; 

 Aplicar, calibrar e validar o modelo numérico Delft3D-FLOW para avaliar as 

condições hidrodinâmicas do estuário do rio Coreaú nos cenários com diferentes 

valores de vazão; 

 Determinar a variabilidade espaço-temporal da salinidade do estuário do rio 

Coreaú (CE); 

 Determinar o tempo de residência através de um modelo Lagrangeano;  

 Avaliar a interferência do barramento no processo de hipersalinização da região 

estuarina do Rio Coreaú (CE). 

 

1.3.  Estado da Arte - Estuários 
 

A palavra estuário foi originada no século XVI e vem do Latim “aestuarium”, que significa 

pântano ou canal, e esta derivação vem do Latim “aestus”, que significa maré ou movimento 

ondulante ou ondulatório (WOLANSKI et al., 2012). Nos últimos sessenta anos, muitas 

definições e classificações de estuários foram desenvolvidas para cobrir as particularidades 

destes ambientes ao longo do Mundo (PRITCHARD, 1952; PRITCHARD, 1955; PRITCHARD, 

1956; PRITCHARD, 1960; CAMERON E PRITCHARD, 1963; PRITCHARD, 1967; 

FAIRBRIDGE, 1980; KJERFVE, 1986; DYER, 1986; PERILLO, 1989B; DYER, 1991; DYER, 

1996; DYER, 1997; VALLE-LEVINSON, 2010; POTTER et al., 2010). Perillo (1995) analisou 

mais de 40 diferentes definições e classificações desde dicionários e enciclopédias comuns, 

como por especialistas de diferentes áreas que desenvolvem pesquisas em estuários.  

 

Os estuários vêm sendo tratado como um importante corpo d’água costeiro diante 

principalmente do seu caráter ambiental, comercial (exs.: transportes, pesca, portos, turismo) e 

científico. Do ponto de sistema ambiental, Odum (1988) considera os estuários uma área ao 

longo da costa onde o rio se encontra com o mar. E, nesta área ocorre a mistura entre água doce e 

salgada. Os estuários estão frequentemente rodeados por terras úmidas: marismas ou terraços 

alagadiços com tolerância ao sal ou pântanos com florestas de manguezais que permanecem na 
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água grande parte do dia. O estuário é rico em energia e nutrientes e tem significativo número de 

plantas e animais. Esta riqueza é evidente, em parte, ao diferenciado fluxo de água doce dos rios 

e água salgada do oceano adjacente.  

 

As principais fontes de energia do sistema estuarino são: a água doce dos rios e a água 

salgada do oceano fornecida através das correntes de marés. O estuário recebe energia cinética 

através do fluxo de maré entrando no rio, com o processo de mistura interno entre água salgada e 

doce, e no fluxo de saída ao longo do ciclo da maré. As ondas geradas pelo vento intensificam o 

processo de mistura entre água doce e salgada proporcionando o aumento da energia cinética dos 

estuários. Tal energia cinética proporciona um aumento da produtividade dentro do estuário 

através da circulação de nutrientes, plâncton e larvas. Diante do boom de larvas de muitas 

espécies marinhas dentro do estuário, este ambiente é referenciado como um berçário natural. E, 

conforme o caráter de proteção dos biomas costeiros estuarinos (ex.: manguezais) também é 

comum coexistirem muitos invertebrados e vertebrados marinhos dentro dos ambientes 

estuarinos para reprodução e alimentação (Figura 1) (ODUM, 1988). 

 

Na vertente socioeconômica, os estuários constituem um ambiente com uma diversidade de 

práticas como: áreas de cultivos (ex. Aquicultura), extrativismo, pesca artesanal, recreação e 

turismo (ex.: kitesurf, passeios de barco, pescaria recreativa), e atividades portuárias e 

petrolíferas em várias localidades do Brasil e Mundo (Exs. Lagoa dos Patos, Baía de Guanabara, 

Baía de Santos, Rio Tâmisa-UK, Baía de Chesapeake-EUA, Rio de la Plata -UYU, delta do Reno 

e Mosa - Europa,  dentre outros). Miranda et al. (2012) afirmam que dentre as principais razões 

para o desenvolvimento das cidades nas proximidades dos estuários, destacam-se: a) facilidades 

para instalações portuárias e navais; b) capacidade natural para renovar periodicamente as águas 

sob interferência das marés; c) interação natural com as áreas de manguezais; e d) abundância de 

diversidade biológica.  
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Figura 1- Mapa mental de um estuário 

 
Fonte: próprio autor. 

 

No que se refere às pesquisas científicas, um estuário pode ser conceituado e estudado de 

várias maneiras de acordo com o ponto de vista do grupo de pesquisa e pesquisadores. Existem 

definições e classificações sobre estuários desde o inicio da década de 50 (KETCHUM, 1951; 

PRITCHARD, 1951, 1952, 1955, 1956) com variações e contradições (DYER, 1973, 1997; 

PERILLO, 1989B). A primeira definição dentro do caráter físico e químico foi criada por 

Ketchum (1951), que definiu o estuário como um corpo de água em que a água doce é 

mensuravelmente diluída pela água do mar. No ano seguinte, Pritchard (1952) definiu estuário 

como um corpo de água costeiro semifechado que possui livre conexão com o oceano aberto e 

que contém uma mensurável quantidade de água do mar. Para oceanógrafos, engenheiros, 

geógrafos e ecólogos, o termo estuário refere-se a região interior de um ambiente costeiro que 

ocorre o encontro das águas do mar com as águas fluviais, estendendo-se a montante do rio até o 

limite máximo da influência da maré. Alguns pesquisadores costumam incluir a região da 
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plataforma continental adjacente (aporte da pluma estuarina) como parte do sistema estuarino 

(MIRANDA, BELMIRO e KJERFVE, 2002).  

 

A definição mais aceita e utilizada até os dias atuais por muitos especialistas é a clássica e 

histórica definição Cameron e Pritchard (1963):  

“Estuário é um corpo de água costeiro semifechado, com uma livre conexão com o oceano 

aberto, sendo que no interior do qual a água do mar (salgada) é mensuravelmente diluída pela 

água fluvial (doce) oriunda da drenagem continental”.  

 

Entretanto, a definição clássica não leva em conta a influência da maré que pode ter papel 

relevante no processo de circulação estuarina. Dionne (1963, tradução nossa) enfatiza em sua 

definição o efeito da maré: “O estuário é uma entrada do mar, tornando-se dentro do vale do rio 

o quão distante a maré percorre o limite superior do rio, geralmente dividindo ou classificando o 

estuário em três setores: a) marinha ou baixo estuário, com livre conexão com o oceano aberto; 

b)médio estuário, sujeito a mistura entre água salina e doce; e c) zona superior ou fluvial, 

caracterizada pela predominância de água doce mas sujeita a ação diária da maré (Figura 2). 

 
Figura 2 - Seção longitudinal de um sistema estuarino indicando os três setores: a zona marinha ou 

costeira, a zona de mistura, e a zona de maré do rio ou fluvial. 

Fonte: Adaptado de Miranda (2002). 

 

 



23 

 

Valle-Levinson (2010) define que a entrada de água doce no ambiente semifechado 

estabelece gradientes de densidade longitudinal que resultam na circulação clássica estuarina. 

Essa afirmação supracitada é aplicada para sistemas estuarinos clássicos, mas é irrelevante para 

determinados sistemas localizados em regiões subtropicais, tropicais, áridas e semiáridas. 

Sistemas estuarinos forçados intermitentemente por descarga de água fluvial apresentam 

processos hidrodinâmicos consistentes com os de estuários clássicos (ou positivos). Embora, 

sistemas localizados em regiões de clima árido e semiárido são caracterizados por balanço 

hídrico negativo, ou seja, a perda de água por evaporação excede o aporte de descarga fluvial e 

os volumes precipitados. Com isso, o sistema perde um grande volume de água doce por 

evaporação, tornando o sistema mais propenso a hipersalinização. 

 

A definição desenvolvida por Potter et al. (2010, tradução nossa) contempla as principais 

características de todos os estuários, “o estuário é um corpo de água costeiro parcialmente 

fechado que pode ser permanentemente ou periodicamente aberto para o mar, e que recebe pelo 

menos descargas periódicas de rio(s), e assim, enquanto a salinidade é tipicamente menor do que 

a água do mar e varia temporariamente e ao longo do seu comprimento, é possível que se tenha 

condições hipersalinas em regiões que a perda de água por evaporação é maior, e a água doce e 

os fluxos de maré sejam negligenciados”. Concomitante, a contínua e crescente prática de 

construção de barragens em sistemas estuarinos localizados em regiões áridas e semiáridas pode 

implicar no avanço da intrusão salina, e alteração no padrão de circulação estuarina 

(MIKHAILOV E ISUPOVA, 2008).  

 

Ainda sim, em termos de classificação, os estuários são divididos com base na estratificação 

ou estrutura vertical da salinidade (PRITCHARD, 1955), Cameron e Pritchard (1963), e Dyer 

(1973, 1997), em termos de balanço de água (VALLE-LEVINSON et al., 2009), geomorfologia 

(FARIBRIGDE, 1980), características da maré (DIONME, 1963; HAYES, 1975; DYER, 1995) e 

a combinação dessas características (SAVENIJE, 2005). 

 

 

 



24 

 

Balanço de água 
 

Com base no balanço de água, os estuários podem ser classificados em três tipos: clássico 

(positivo), inverso (negativo) e de baixo influxo (Figura 3). Os estuários clássicos (positivos) são 

basicamente os que a descarga de água doce excede a perda por evaporação e estabelece o 

gradiente de densidade longitudinal. Este gradiente é conduzido por fluxo bidirecional 

(circulação gravitacional) entre o fluxo de água doce pela superfície e água salgada e mais densa 

próximo ao fundo. Os estuários inversos (negativos) são tipicamente encontrados em regiões 

áridas e semiáridas onde ocorre maior perda de água doce por evaporação em comparação com o 

incremento de água doce por precipitação. Estas regiões podem ter descarga fluvial ou não, 

dependendo de construção de barragens. A hidrodinâmica de estuários inversos é mais lenta, o 

que torna estes sistemas mais propensos a problemas de qualidade de água em relação aos 

estuários positivos (VALLE-LEVINSON, 2010).  

 

Estuários de baixo influxo também ocorrem em regiões com alta taxa de evaporação e com 

pequena influência de descarga fluvial (ordem de poucos m³/s). Durante a estação seca e quente, 

a evaporação pode causar zona máxima de salinidade (também referidas como salt plug, 

WOLANSKI, 1986).A literatura que aborda estuários desse tipo é recente mas existem muitos 

estuários ao redor do mundo com características de baixo influxo (item 2 irá mostrar exemplos 

dos estuários de baixo influxo em várias partes do Mundo). O estuário do Rio Jaguaribe, o maior 

estuário ao longo da costa do Estado do Ceará, é caracterizado como um estuário tropical de 

baixo influxo (TRUCCOLO, 2014).  

 

Figura 3 - Tipos de estuários com base no balanço de água. Os estuários baixo influxo exibem “salt 

plug”. 
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Fonte: Adaptado de Valle-Levinson (2010) 

 

Geomorfologia 
 
 

Do ponto de vista da geomorfologia, os estuários podem ser classificados como: 1) planície 

costeira, fiorde, construído por barra e sob condições de tectônica (PRITCHARD, 1952; 

VALLE-LEVINSON, 2010; FAIRBRIDGE, 1980; MIRANDA, BELMIRO, KJERVE, 2002). 

Os estuários do tipo planície costeira será descrito com mais detalhe por ser objeto de estudo. 

Esse tipo de estuário também é chamado de vale de rio inundado, e foi formado após o aumento 

do nível do mar no período Pleistoceno, por volta de 15,000 anos atrás. Originalmente 

considerados rios, os estuários do tipo planície costeira foram formados durante eventos de 

inundação por milhares de anos. Sua forma é semelhante a de rios atuais, embora muito mais 

extensos (ordem de muitos quilômetros) e rasos (ordem de 10 m), com o significativa razão entre 

largura/profundidade (L/P). Como a razão L/P é grande, a dinâmica estuarina depende 

principalmente da intensidade da descarga fluvial e da altura da onda de maré. Outro aspecto 

relevante é o processo de sedimentação desse tipo de estuário. Geralmente o substrato é 

preenchido por sedimentos finos e lama na parte superior, e tornam-se mais grosseiros em 

direção à desembocadura. Exemplos: Baía e Chesapeake e Delaware, rio Hudson (NY) na costa 
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leste dos EUA; e os estuários do rio São Francisco, das Contas e Potengi no litoral do nordeste 

do Brasil (MIRANDA, CASTRO e KJERVE, 2002; VALLE-LEVINSON, 2010) (Figura 4).  

 

Os fiordes são associados com altas latitudes onde ocorre intensa atividade glacial. Esses 

tipos de estuário são profundos (até centenas de metros), estreitos, e tem baixa proporção 

largura/profundidade com paredes laterais íngremes. Fiordes são mais comumente encontrados 

na Groelândia, Alasca, Escandinávia, Nova Zelândia, Antártida e Chile (VALLE-LEVINSON, 

2010).  

 

Os estuários do tipo construído por barra, originalmente baías, podem se tornar semifechado 

por causa da deriva litorânea que causa a formação de bancos de areias na desembocadura. 

Exemplos desse tipo de estuários são abundantes nas regiões subtropicais das Américas (ex. 

Carolina do Norte, Florida, Norte do México, Nordeste Brasileiro) (VALLE-LEVINSON, 2010).  

 

Os estuários tectônicos são formados por terremotos ou por fraturas da crosta da Terra. As 

falhas causam afundamento de parte da crosta, formando uma bacia escavada ou vazia. O 

estuário é formado quando a bacia é preenchida pelo oceano. Exemplos de estuários tectônicos 

são: Baía de São Francisco (EUA), Manukau Harbour na Nova Zelândia, Baía Guaymas no 

México e muitas rias no Noroeste da Espanha (VALLE-LEVINSON, 2010).   
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Figura 4 -Tipos fisiográficos de estuários, com destaque para a classificação do tipo planície costeira (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fairbrigde (1980) e Valle-Levinson (2010). 

 

Os estuários classificados em termos de balanço de água e nos diferentes tipos 

geomorfológicos descritos acima exibem significativas diferenças nos padrões de estratificação 

de salinidade, processos de mistura e circulação. Conforme a estratificação da coluna d’água ou a 

estrutura vertical da salinidade, os estuários podem ser classificados como: A) cunha salina, B) 

fracamente estratificado C) fortemente estratificado, e D) verticalmente bem misturado 

(PRITCHARD, 1955; CAMERON AND PRITCHARD, 1963; MIRANDA, CASTRO E 

KJERVE, 2002; VALLE-LEVINSON, 2010). Essa classificação é definida pela sinergia e/ou 
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competição entre as duas principais forçantes no sistema estuarino: descarga fluvial e as marés 

(Figura 5). 

 

O estuário do tipo A, cunha salina, é característico de regiões de grande descarga fluvial e 

regimes de micromarés, como é o caso do rio Missisipi (EUA), Rio de la Plata 

(Uruguai/Argentina), Vellar (India), Ebro (Espanha), Pánuco (Mexico) e Itajaí-Açu (Brasil), 

dentre outros (GUERRERO et al,. 1997; SCHETTINI, 2002; VALLE-LEVINSON, 2010) 

(Figura 5).  

 

O estuário do tipo B, fracamente estratificado ou parcialmente misturado, é resultado de 

moderado a forte o papel das marés e fraca a moderada descarga fluvial. Muitos estuários 

localizados em regiões temperadas, como Baía de Chesapeake, Baía Delware e Rio James (EUA) 

se enquadram nesse tipo. O perfil médio de salinidade pode ter fraca picnoclina ou contínua 

estratificação da superfície ao fundo, exceto próximo da camada de mistura de fundo (Valle-

Levinson, 2010) (Figura 5).  

 

O estuário do tipo C, fortemente estratificado, possui característica contrária do tipo B, ou 

seja, é resultado de moderada a grande descarga fluvial e fraca a moderada o papel das marés. 

Esse tipo de estuário tem estratificação similar aos estuários do tipo A mas a estratificação 

permanece significativa durante o ciclo da maré como nos fiordes ou outras profundidades 

(tipicamente maior que 20 m ) (VALLE-LEVINSON, 2010). (Figura 5) 

 

O estuário do tipo D, verticalmente bem misturado, é forçado fortemente pela maré e 

geralmente possui pequena descarga fluvial, o que caracteriza como dominado pela maré. Os 

perfis médios de salinidade são praticamente uniformes e os fluxos médios são unidirecionais 

com a profundidade. Em estuários largos e rasos, o fluxo de entrada pode se desenvolver em um 

lado do estuário e o fluxo de saída do outro lado, ou seja, fluxos laterais opostos, especialmente 

durante a estação seca. Em estuários estreitos e bem misturados, o fluxo de entrada de salinidade 

pode ocorrer durante a maré cheia devido o fluxo médio ser da direção do mar. Exemplos desse 

tipo de estuários são escassos por conta das condições físicas para serem bem misturados. O 

fluxo médio do estuário precisa ser impulsionado pelo vento ou a maré, e a influência da 
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descarga deve ser mínima ou insignificante (MIRANDA, CASTRO E KJERVE, 2002; VALLE-

LEVINSON, 2010). Além disso, a intervenção antrópica com a construção de barragens que 

controlam ou bloqueiam o fluxo de água doce no sistema podem interferir significativamente na 

circulação e mistura das águas estuarinas, tornando o sistema mais estratificado ou mais 

homogêneo. A desembocadura do rio Columbia (EUA) (MACCREADY, 1998) é um exemplo. 

No Brasil, o estuário de Caravelas (BA) (PEREIRA et al., 2010) é um exemplo, e no Ceará, o 

estuário do rio Jaguaribe (DIAS, MARINS E MAIA, 2009).  

 

Figura 5 - Classificação dos estuários com base na estrutura vertical de salinidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Valle-Levinson, 2010.  

 
 

Hidrodinâmico 

 

Do ponto de vista hidrodinâmico, a mais difundida classificação dos estuários foi proposta 

por Hansen e Rattray (1966). Essa classificação é centrada em dois parâmetros hidrodinâmicos 

adimensionais: a) circulação e b) estratificação. O parâmetro circulação é determinado pela razão 

us /uf , onde  us  é valor da corrente residual na superfície. A velocidade do fluxo médio próximo 

a superfície é tipicamente relacionada com a descarga fluvial, na ordem de 0.1 m/s. A 

profundidade média do fluxo uf é comumente muito pequena, tendendo a zero em estuários de 
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intensa troca de água devido os fluxos de entrada e saída serem equivalentes. Esse parâmetro us 

/uf é considerado uma medida da circulação gravitacional, que varia entre 1,5 para estuários 

fracamente estratificados até valores grandes como 10²-10³ para estuários altamente 

estratificados.   

 

O parâmetro estratificação foi definido pela razão adimensional ∂S/So, onde ∂S = Sf – Ss é a 

diferença entre os valores estacionários de salinidade de fundo (Sf) e de superfície(Ss), e So é o 

valor estacionário da salinidade média na coluna d’água. A razão de 1 indica que a estratificação 

de salinidade (ou diferença superfície-fundo) é tão grande quanto a média de salinidade da seção. 

Entretanto, no geral, a razão do parâmetro estratificação nos estuários é menor que 1. Quanto 

mais fraca a estratificação na coluna d’água, menor será a razão do parâmetro estratificação. Os 

dois parâmetros descritos acima proporcionam a caracterização natural do transporte de sal nos 

estuários (MIRANDA, CASTRO E KJERFVE, 2002; VALLE-LEVINSON, 2010) (Figura 6). 

 

Figura 6 - Curvas paramétricas da proporção relativa (0 < v ≤ 1) dos processos dispersivo e advectivo, 

obtidos através da equação que estabelece a correlação dos parâmetros circulação e estratificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valle-Levinson, 2010. 
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1.3.1 Estuários Hipersalinos 
 

 A dinâmica dos rios e estuários caracterizados por condições hipersalinas tem influência 

direta do balanço hídrico climatológico através da relação entre déficit e excedente hídrico, ou 

seja, do ganho ou perda de água no sistema através da evaporação e precipitação pluviométrica. 

Esta forçante é geralmente negligenciada nos modelos hidrodinâmicos. Savenije (1988) 

considera que o balanço entre precipitação e evaporação pode ter importante influência no 

balanço de sal nos estuários, em particular em regiões de clima árido e semiárido.  

  

 Segundo Miranda, Castro e Kjerfve (2002) a dinâmica entre precipitação, 

evapotranspiração e descarga fluvial na bacia de drenagem de um sistema estuarino clássico é 

sempre positivo, ou seja, a somatória das fontes de água (descarga fluvial e aporte pluvial) é 

sempre maior que a perda de água do sistema pela evapotranspiração. Esta afirmativa está de 

acordo com a definição clássica de Pritchard (1955), no entanto, os ambientes estuarinos 

estudados por Pritchard estão localizados em regiões de clima temperado, que proporcionam aos 

estuários um balanço positivo. Os rios localizados em climas áridos e semiáridos são 

intermitentes, geralmente fluindo apenas durante a estação chuvosa, e dependendo do regime e 

fase da maré a penetração da água salina ao longo dos vales impede que esses rios alcancem a 

região costeira adjacente. Na estação seca, a descarga fluvial é praticamente nula e 

consequentemente não ocorre um processo natural de diluição da água do mar pela água do rio. 

De certa forma, esses estuários podem ser considerados como temporários, com processo de 

mistura e circulação restrito ao período chuvoso (DYER, 1997; MIRANDA, CASTRO E 

KJERFVE, 2002; PINHEIRO, MORAIS, 2010).  

 

O efeito do déficit hídrico acumulado pode intensificar o processo de hipersalinização 

dos sistemas estuarinos. Globalmente, os estuários hipersalinos estão localizados em regiões 

áridas e semiáridas e estão sob maior influência de condições climáticas adversas. Os estuários 

hipersalinos são sistemas em que a salinidade da água é maior que a salinidade da região costeira 

adjacente, e a circulação estuarina pode ser caracterizada por desenvolver uma condição inversa 

de circulação estuarina caso ocorra diminuição ou ausência da descarga fluvial somada ao déficit 

hídrico e até mesmo por condições locais.   
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1.3.2. Exemplos de Estuários de Baixo Influxo 
 

Existem muitos exemplos de estuários de baixo influxo, e muitos diferentes tipos de estuários 

com experiência de períodos de baixo influxo, devido à baixa ou ausência de descarga fluvial 

decorrente do regime de chuva abaixo da média ou a interferência de barramento. Entretanto, a 

literatura a respeito dos sistemas de baixo influxo continua recente, e muitos sistemas de baixo 

influxo não têm sido descritos ou os períodos de baixo influxo têm sido negligenciados 

(LARGIER, 2010, tradução nossa). 

 

Uma revisão de alguns sistemas com condições hipersalinas que tem sido observada 

características de estuários de baixo influxo é apresentada a seguir (LARGIER, 2010): 

 

Costa oeste de regiões temperadas: Medias latitudes das costas oeste são caracterizadas por 

mediterrâneo ou estuários de clima semiárido, com longos períodos de seca. A hipersalinidade é 

regularmente observada em altas latitudes como 40° N (ex. Humboldt Bay, BARNHART, 

BOYD e PEQUEGNAT, 1992) e 38° N (ex. Tomales Bay; LARGIER, SMITH, HOLLIBAUGH, 

1997). Essas regiões são caracterizadas por águas oceânicas frias devido a ressurgência costeira e 

existem muitas observações de efeitos térmicos nos estuários. Por exemplo:  

 

 Califórnia (EUA): Humboldt Bay, San Diego Bay, Mission Bay (CHADWICK et al., 

1996; LARGIER, SMITH e HOLLIBAUGH, 1997), Estuário Penasquitos (ZEDLER, 

1983). 

 Baja California (Mexico): Estero Punta Banda, Bahia San Quintin (ALVAREZ-

BORREGO, BALLESTEROS-GRIJALVIA,CHEE-BARRAGAN,1975; ALVAREZ-

BORREGO, ACOSTA-RUÍZ, LARA-LARA,1977; CHAVEZ-DE-NISHIKAWA e 

ALVAREZ-BORREGO,1974; ALVAREZ-BORREGO e ALVAREZ-BORREGO 

1982; MILLAN-NUNEZ, ALVAREZ-BORREGO e NELSON,1982; CAMACHO-

IBAR, CARRIQUIRY e SMITH, 2003).  

 África do Sul: Langebaan (CHRISTIE, 1981; DAY 1981; LARGIER, SMITH, 

HOLLIBAUGH, 1997), Laguna Milnerton (DAY, 1981), Kleinrivier (DAY, 1981), 

Rio Heuningnes (DAY, 1981),Rio Kromme (SCHARLER and BAIRD, 2003). 
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 Oeste da Austrália: Entrada Harvey (LUKATELICH E MCCOMB, 1986; HEAN, 

1998). Esse clima mediterrâneo também é encontrado ao longo da costa do Chile, 

Espanha, Portugal, Marrocos, e do mar mediterrâneo. 

 

Costas áridas: Estendem-se para as latitudes mais baixas ao longo da costa oeste. Exemplos:  

 

 México - costa oeste do continente: Rio Colorado (HERNANDEZ-AYON et al., 1993; 

LAVIN, GODINEZ e ALVAREZ,1998),  Guyamas  Bay (VALLE-LEVINSON, 

DELGADO e ATKINSON, 2001), sistema lagunar Caimanero-Huizache (MOORE e 

SLINN, 1984).  

 México - Baja península: Laguna Guerrero Negro, Laguna Ojo de Liebre (POSTMA, 

1965), Laguna San Ignacio (WINANT e GUTIERREZ DE VELASCO, 2003; 

GUTIERREZ DE VELASCO e WINANT, 2004), Magdalena Bay (ALVAREZ-

BORREGO, BALLESTEROS-GRIJALVIA, CHEE-BARRAGAN, 1975), Concepcion 

Bay, Los Angeles Bay.  

 Oeste da Australia: Baía Shark (SMITH e ATKINSON, 1983; BURLING, IVEY e 

PATTIARATCHI, 1999; NAHAS,PATTIARATCHI e IVEY, 2005).  

 Iraque: Khowr Al-Zubair (AL-RAMADAHN, 1988).  

 

Esses estuários de baixo influxo de regiões áridas são também encontrados ao longo da costa 

norte do Chile, Peru, Namíbia, Marrocos, Oeste do Saara, e as costas oeste do mar mediterrâneo 

e o golfo pérsico/árabe.  

 

Costa subtropical: Ao longo de muitas costas de baixa latitude, o período chuvoso e vazão dos 

rios são limitados no verão, e podem ocorrer longos períodos de seca durante o inverno. Existe 

também a tendência de muitos anos de seca com condições de baixo influxo persistente por anos 

e salinidades atingindo 70 g/kg ou mais (ex. Cassamance no Senegal, SAVENIJE e PAGES, 

1992; St. Lucia no Sul da África, BEGG, 1978; Rio Mossoró no Nordeste Brasileiro, VALE-

LEVINSON, SCHETTINI, 2014). Essas regiões são caracterizadas por águas oceânicas quentes. 

Outras localidades que exibem essas características: 
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 Golfo do México: Laguna Madre of Texas (SMITH, 1988), Laguna Madre de 

Tamaulipas, Baía Corpus Christi (RITTER and MONTAGNA, 1999).  

 Brasil: Lagoa de Araruama (KJERVE et al., 1996), Lagoa dos Patos (FERNANDES, 

DYER e MOLLER, 2005)  

 Senegal: Rios Saloum e Cassamance (PAGES e DEBENAY, 1987; SAVENIJE e PAGES 

1992; PAGES, LEMOALLE e FRITZ, 1995).  

 

 Sri Lanka: Lagoa Puttalam (ARULANANATHAN et al., 1995) 

 

1.3.3. Estuários Salt Plug 
 

  

 Muitos estuários são condicionados pela descarga fluvial e a perda de água doce pela 

evaporação. Em muitos casos, a evaporação é pequena comparada com a descarga fluvial e o 

estuário é classificado como um dos quatro (4) tipos de estuários positivos. Em climas áridos, as 

taxas de evaporação podem ser muito maiores que as descargas fluviais, e os estuários são 

classificados como inverso ou negativo. A situação intermediária ocorre com a evaporação 

excedendo a oferta de água doce dos rios, apenas marginalmente, de modo que a razão R/V é 

apenas negativa, o que não é raro em regiões com variações sazonais de precipitação, como nos 

Trópicos, onde a evaporação é permanentemente alta, principalmente na estação seca.  O tipo de 

estuário observado nessas condições é o conhecido como estuário salt plug. 

 

Estuários salt plug são a combinação de estuários positivo e inverso. Os estuários salt 

plug desenvolvem em bacias relativamente rasas de regiões de clima semiárido ou fortemente 

sazonal onde o rio flui até a costa. Durante a estação seca, a descarga fluvial é baixa, mas o 

estuário positivo ainda está presente na zona fluvial do sistema. No restante da bacia, há um 

desenvolvimento das condições hipersalina e inverso, desenvolvendo a região de máxima 

salinidade dento do estuário. Esta região atua como uma “rolha de sal” que separa a zona de 

circulação gravitacional positiva próxima da área rio/estuário e a zona de circulação 

gravitacional inversa entre a “rolha de sal” e o oceano adjacente. A “rolha de sal” tem importante 

papel nas condições da qualidade da água assim como atua efetivamente como uma barreira para 

o fluxo da região estuarina. Exemplos de sistemas similares são encontrados no rio Alligator, no 
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Norte do território Australiano, e no Golfo de Fonseca dentro do lado Pacífico da América 

Central (VALLE-LEVINSON e BOSLEY, 2003).  

 As caracterítiscas do estuário salt plug são visualizadas na Figura 07. A salinidade 

apresenta um máximo (S= 37 g/kg) em um ponto dentro do estuário em todas as profundidades, 

em contraste com os valores de salinidade encontrados nos pontos mais a montante do rio e mais 

próximo da região costeira adjacente. Os perfis verticais de salinidade mostram um aumento 

gradual da superficie para o fundo, com um gradiente vertical máximo próximo da interface do 

salt plug. A localização do salt plug depende da razão da oferta de água doce e a taxa de 

evaporação em determinada região. 

Uma característica marcante do estuário salt plug é a separação da circulação 

impulsionada pela entrada de água doce envolvendo a troca com o oceano aberto. Visualizado de 

uma aeronave ou satélite, existe a continuidade de água entre o rio e oceano, e o estuário salt 

plug aparece como um rio entrando no oceano. Na realidade, quase nenhuma água passa a “rolha 

de sal”, e pouca água doce deságua no oceano. O fluxo médio de velocidade se aproxima de zero 

na salinidade máxima, de modo que a única troca de água entre as duas camadas é por difusão 

turbulenta. Compreender esta condição é fundamental para a gestão deste tipo de estuário, uma 

vez que todo o material introduzido no estuário a montante, na zona fluvial, pode se acumular 

dentro do estuário ficando dependente do período de chuva e descarga fluvial para mobilizar o 

material para fora do sistema estuarino.  

Figura 7 - Esboço de um estuário salt plug. (A) Distribuição vertical ao longo de um estuário. Os 

números indicam estações de coleta. (B) Perfis verticais de salinidade. Fonte: Tomczak (1996).  
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2. BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO 
 

O balanço hídrico é um sistema contábil de monitoramento da água do solo e resulta da 

aplicação do princípio de conservação de massa para a água num volume de solo vegetado. 

  O balanço hídrico climatológico, descrito por Thornthwaite e Mather (1955) é uma das 

diversas maneiras de se monitorar o armazenamento de água no solo. Partindo-se do suprimento 

natural de água para o solo, simbolizado pelas chuvas e da demanda atmosfera, simbolizada pela 

evapotranspiração potencial, e com um armazenamento máximo apropriado para a planta 

cultivada, o balanço hídrico fornece estimativas do armazenamento de água no solo, 

evapotranspiração real, da deficiência hídrica e do excedente hídrico em diversas escalas de 

tempo (COSTA, 1994). Em função da tomada de decisão, o balanço hídrico pode ser classificado 

como o balanço hídrico normal e o balanço hídrico sequencial, conforme descrito abaixo:  

a) Balanço hídrico normal ou climatológico: É frequentemente apresentado na escala mensal e 

para um “ano médio”, de maneira cíclica. O BH normal é importante ferramenta para o 

planejamento agrícola, caracterização climática de uma região, servindo de subsídio para a 

determinação da melhor época e tipo de manejo da exploração agrícola. 

b) Balanço hídrico sequencial: Permite acompanhar a disponibilidade de água no solo no 

momento de seu cálculo, podendo ser a escala de tempo compatível com as tomadas de decisões, 

ou seja, diária, semanal, decendial ou mensal. 

 A visualização gráfica dos resultados facilita sua interpretação, sendo que Camargo & Camargo 

(1993) sugerem a apresentação sequencial dos excedentes e das deficiências para destacar os 

períodos de suas ocorrências e suas intensidades.  

A singularidade do clima semiárido regional torna inegligenciável o balanço hídrico 

climatológico. A aquisição de dados climáticos e hidrológicos é realizada pela consulta online 

nos websites dos principais órgãos ambientais responsáveis, a ANA e o INMET no âmbito 

nacional e a FUNCEME no âmbito estadual. A ANA possui um sistema de informações 

hidrológicas (HidroWeb) com estações para consulta às respectivas séries históricas de dados 
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brutos (cota, vazão, resumo de medição de descarga líquida, perfil transversal, sedimento, chuva, 

clima). De uma forma geral, os dados das estações fluviométricas e pluviométricas estão 

disponibilizados com base na sua localidade, e dependendo da região existem séries curtas, com 

falhas e longas de dados contínuos (> 30 anos). O INMET possui um banco de dados 

meteorológicos para ensino e pesquisa (BDMEP) para 12 estações no estado do Ceará (Tabela 

01). A FUNCEME disponibiliza dados diários/mensais/anuais de taxas de precipitação desde 

1973 até os dias atuais. Como produtos para esta tese serão utilizadas as séries longas de 

precipitação e vazão das estações Camocim, Granja e Moraújo que estão descritas no capítulo de 

material e métodos. A série de dados mensais de precipitação de Camocim é utilizada para a 

elaboração do BHC.  

 

Tabela 1 - Estações convencionais do BDMEP/INMET no estado do Ceará. 

Estação Municípios          Setor             Período     Situação 

85294 Acaraú Extremo oeste 31/01/1961 a 31/03/2011 Desativada 

82784 Barbalha Sul 31/01/1973 a 31/12/2015 Operante 

85777 Campos Sales Sul 31/01/1962 a 31/12/2015 Operante 

82583 Crateús Sudoeste 31/01/1962 a 31/12/2015 Operante 

82397 Fortaleza Fortaleza e RMF 31/01/1961 a 31/12/2015 Operante 

82487 Guaramiranga Fortaleza e RMF 31/01/1961 a 31/12/2015 Operante 

82686 Iguatu Centro-Sul 31/01/1961 a 31/12/2015 Operante 

82493 Jaguaruana Leste 31/10/1969 a 31/12/2015 Operante 

82588 Morada Nova Leste 31/01/1962 a 31/12/2015 Operante 

82586 Quixeramobim Centro-Sul 31/01/1961 a 31/12/2015 Operante 

82683 Sobral Extremo oeste 31/01/1961 a 31/12/2015 Operante 

82683 Tauá Centro-Sul 31/01/1964 a 31/12/2015 Operante 

Fonte: Adaptado do INMET (2015) 

 

Os dados de evaporação ou evapotranspiração de referência (ou potencial) representam o 

outro principal parâmetro para elaboração do BHC. Com a incipiência ou ausência de dados de 

evaporação nas estações existentes na área de estudo, se fez necessário estimar os valores por 

métodos empíricos ou indiretos.  
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Os métodos de estimativa da evapotranspiração estão divididos em métodos diretos, por 

meio do balanço de água no solo por instrumentos; e métodos indiretos, por meio do uso de 

dados meteorológicos. Os métodos diretos são mais exatos, contudo, são caros e difíceis, pois 

exigem equipamentos e instalações especiais e os instrumentos são de alto custo, justificando-se 

apenas em condições experimentais (PEREIRA et al., 1997).  

. 

Dentre os métodos diretos destaca-se a utilização dos lisímetros e do balanço hídrico no 

solo. No caso dos métodos indiretos, destaca-se o método Penman-Monteith, recomendado pela 

FAO (Food and Agriculture Organization) no boletim de Irrigação e Drenagem nº 56 (FAO-56), 

como universal para determinação da evapotranspiração de referência (ALLEN et al., 1998). 

 

3. IMPACTO DE BARRAMENTO EM SISTEMAS HÍDRICOS 
 

Os impactos ambientais da construção de barragens são complexos e variáveis no tempo 

e no espaço visto que dependem das condições naturais anteriores, magnitude das alterações 

impostas e da própria dimensão do sistema. Em muitos casos as barragens levaram a perdas 

irreversíveis de populações de diferentes espécies. Como os impactos nos ecossistemas são 

diversos e complexos, é muito difícil fazer previsões detalhadas e precisas sobre as mudanças 

mais prováveis que resultarão da construção de um reservatório ou de uma série deles. A 

exatidão das previsões diminui com a passagem dos impactos de primeira para terceira ordem, e 

por isso os esforços existentes para reduzir os impactos das grandes barragens sobre o 

funcionamento dos ecossistemas tem tido sucesso bastante limitado (WCD, 2000). 

As barragens são definidas como obstáculos artificiais com a capacidade de reter água, 

qualquer outro líquido, rejeitos, detritos, para fins de armazenamento ou controle, podem variar 

em tamanho desde pequenos maciços de terra, usados frequentemente em fazendas, a enormes 

estruturas de concreto ou de aterro, geralmente usadas para fornecimento de água, de energia 

hidrelétrica, para controle de cheias e para irrigação, além de diversas outras finalidades (CBDB, 

2013). 



39 

 

 O termo barragem provém etimologicamente da palavra francesa barrage, do século XII, 

que deriva das palavras barre, do francês, e barra, do latim vulgar, que significam "travessa, 

tranca de fechar porta” (CBDB, 2013). 

As barragens construídas para armazenar e controlar especificamente água se destinam 

geralmente ao abastecimento doméstico e industrial, à irrigação, à navegação, à recreação, ao 

controle de sedimentação, ao controle de cheias e à produção de energia elétrica. Algumas 

barragens têm apenas uma função e são assim conhecidas como "barragens de função única". 

Atualmente, as barragens são construídas para servir a diversas funções e são, por isso, 

conhecidas como "barragens de usos múltiplos", que é o caso da Usina de Três Marias (a 

regularizações de vazões, a navegação interior e a produção de energia elétrica) (CBDB, 2013). 

Historicamente, as barragens tem servido como fonte confiável de água para a vida das 

pessoas ao longo dos últimos 5 mil anos, de acordo com registros arqueológicos que se baseiam 

em investigações de ruínas e na observação de estruturas ainda em funcionamento. As barragens 

permitem que as populações coletem e armazenem água quando abundante e depois a usem nas 

épocas de seca. Elas têm sido então fundamentais na formação de estoques de água, 

indispensáveis ao estabelecimento e ao sustento de cidades e de fazendas, para a irrigação e para 

a produção de alimentos (CBDB, 2013). 

Embora seja considerada uma alternativa benigna para as outras formas de geração de 

energia e armazenamento para diversos usos humanos, as barragens e outros reservatórios têm 

sido implicados em uma série de impactosambientais, incluindo, dentre muitos, aporte de 

mercúrio tóxico em teias alimentares; as emissões de gases de efeito estufa, alteração na 

dinâmica fluvial e estuarina, intensificação de erosão costeira; redução de biodiversidade e 

produtividade pesqueira; e alterações na dinâmica costeira da cadeia alimentar. 

Segundo dados do Comitê de Grandes Barragens (CGB) existem mais de 45 mil grandes 

barragens (conforme definição em MÜLLER, 1996) em todo o mundo. Há dados que sugerem 

que cerca de 40 % das terras irrigadas baseiam-se no aproveitamento de águas retidas em 

barragens, enquanto que cerca de 19 % da energia elétrica global é derivada de hidroeletricidade.  
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Existem estimativas de que o investimento mundial na construção de barragens é da 

ordem de $ 2 trilhões de dólares, sendo que muito dos empreendimentos não tem alcançado a 

lucratividade desejada em decorrência dos inúmeros impactos ambientais que trouxeram às 

regiões em que foram  implantados. Estimativas globais sugerem que a construção de barragens 

pode ter sido responsável pela migração de mais de 40 milhões de pessoas no mundo, e pela 

modificação do ciclo hidrológico de cerca de 60 % dos rios do planeta (WCD, 2000).  

Somada a realidade climática regional, a implantação de barragens e açudes interfere na 

dinâmica da hidrologia estuarina, assim como pode afetar a sustentabilidade dos ecossistemas 

estuarinos.  

Os barramentos implicam no avanço da intrusão salina, alteram o tempo de residência 

dos estuários, causam hipersalinização e redução da carga de sedimentos e nutrientes para a zona 

Costeira (WOLANSKI et al., 1996; ALBER, 2002; MARINS et al., 2003; KITHEKA et al., 

2004, ARAÚJO et al., 2006; MOLISSANI et al., 2006; PINHEIRO et al., 2006; GENZ; LESSA, 

2008, MIKHAILOV e ISUPOVA, 2008; PINHEIRO e MORAIS, 2010).  Quase dois terços dos 

grandes rios do Mundo estão fragmentados por barragens, deixando poucos sistemas hídricos 

com fluxos livres (DYNESIUS e NILSSON, 1994; VOROSMARTY et al., 2010). Em muitas 

situações, o barramento muda o ciclo biogeoquímico dentro dos sistemas fluviais e estuarinos, 

interrompendo o fluxo de sedimentos e carbono orgânico para a região costeira adjacente (WCD, 

2000).  

A principal matriz energética dos países da América Latina está atrelada ao potencial 

hídrico local e a construção de usinas hidrelétricas que propiciam impactos positivos e negativos 

na região das bacias. O impacto hidrológico é um ponto relevante nesses países devido ao risco à 

demanda energética que é predominantemente gerada pelos recursos hídricos (FINER e 

JENKINS, 2012). 

No Brasil, estudos hidrogeomorfológicos envolvendo análises de vazões em rios 

regularizados ou não são cada vez mais realizados com a utilização de modelos e base de dados 

de agências e/ou instituições de monitoramento (FERNANDEZ, SOUZA FILHO, 1995; LIMA, 

ZAKIA, 1998; CARVALHO, CUNHA 1998; CAVALCANTE, 2001; BRANDT, 2002; 
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LATRUBESSE et al., 2005; ARAÚJO et al., 2006). Os dados hidrológicos são precários para 

inúmeras áreas, especialmente no semiárido, em razão da carência de estações fluviométricas 

para monitoramento ou ausência de série histórica adequada para os estudos. No Brasil, a ANA 

dispõe de dados históricos de vazão, pelo estabelecimento de curvas chaves, para os principais 

sistemas hidrológicos do país (HidroWeb/ANA).  

Estes processos e impactos são observados no Rio Coreaú que nasce na Serra de Ibiapaba 

e flui aproximadamente por 150 km até desaguar no Oceano Atlântico. A sua origem, 

configuração atual e fragilidade ambiental estão associados à morfodinâmica de dunas no 

Holoceno (MORAIS et al., 2002), e a redução ou ausência de vazão hídrica pela construção da 

barragem Lima Brandão, no município de Granja-CE, cerca de 35 km a montante da 

desembocadura.  

4. MODELAGEM NUMÉRICA EM AMBIENTES COSTEIROS 
 

  

Em Oceanografia, a modelagem numérica utiliza medições e teorias sobre o 

comportamento do oceano, de modo a possibilitar simulações e previsões dos processos que nele 

ocorrem, como a circulação marítima, o transporte de sedimentos, a cadeia alimentar, etc. Em 

particular, a modelagem numérica hidrodinâmica utiliza medições de nível do mar, batimetria, 

propriedades hidrográficas (ex. descarga fluvial, pressão), oceanográficas (S,T, p), constantes 

harmônicas de maré, e resolve numericamente as equações hidrodinâmicas básicas (balanço de 

sal, massa, advecção, difusão turbulenta) de modo a reproduzir e prever a circulação marítima e a 

distribuição de propriedades. De fato, o modo hidrodinâmico constitui a base dos demais 

modelos em Oceanografia, visto que seus resultados são utilizados na modelagem de ondas, 

transporte de sedimentos, dispersão de plumas e poluentes, qualidade de água, dentre outros.  

  

 Uma divisão importante nos modelos em Oceanografia (hidrodinâmicos, do transporte de 

sedimentos, da cadeira alimentar, etc.) é referente a suas escalas espaciais:  

1. Grande escala: para simulações em escala global ou de bacia oceânica; 

2. Meso-escala: estuda processos em plataformas continentais e 

3. Pequena escala: cobre regiões costeiras e estuários. 
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4.1. Modelos hidrodinâmicos encontrados na literatura 
 

Atualmente, existe um número considerável de modelos numéricos desenvolvidos para 

estudos diversos em sistemas marinhos, costeiros e estuarinos. A tabela 02 apresenta os 

principais modelos tridimensionais utilizados e suas respectivas descrições, disponibilidade e 

algumas referências para acesso a formulação do modelo e as aplicações. Há um número maior 

de referências para o modelo hidrodinâmico Delft3D diante a aplicação do mesmo no presente 

estudo.  

 

Notações do item Disponibilidade na Tabela 02:  

Acesso: C – comercial; P – público; e R – restrito.  

Interface: CI – interface gráfica disponível; SI – sem interface gráfica; CIc – interface gráfica 

com caráter comercial.  

Sistema operacional: W- Windows; L – Linux. 

Linguagem do código: F- Fortran; C – Linguagem C.  

 

Tabela 2 - Características gerais de modelos hidrodinâmicos 3D. 

Modelos Descrição do nome Disponibilidade Formulação / 

Desenvolvimento 

Estudos 

anteriores 

ADCIRC Advanced Circulation 

Model 

P, CIc, W, F Luettich (2004) Pandoe e Edge 

(2004) 

Delft3D Designação atribuída pelo 

Instituto Deltares 

P, CI, W/L, F Deltares (2011) Estudos no 

Brasil [1] a 

[20] 

ECOMSED Desenvolvido (~1980) 

pela HydroQual para 

aplicação em sistemas 

marinhos, costeiros e 

estuarinos.  

P, SI, L, F Hydroqual (2002) Robins e 

Elliott (2009) 

EFDC 3D Desenvolvido por 

Dynamic Solutions-

International para pré e 

pós-processamento de 

código de dinâmica de 

fluidos ambientais.  

P, CIc, W, F TetraQual (2002) Jeong et 

al.(2010) 

FVCOM Desenvolvido por Chen et 

al. (2002) Modelo de 

volumes finitos para 

oceano e sistema costeiro.  

R, CIC, W/L, F Chen et al. (2011). Gao et al. 

(2011) 

MIKE3 Desenvolvido pela Danish C, CIc, W, F DHI (2012) Fourniotis e 
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Hydraulic Institute (DHI). 

Amplamente reconhecido 

para estudos ambientais e 

ecológicos. Foco na gestão 

hídrica e sustentabilidade.  

Horsch (2010) 

MOHID Desenvolvido pelo 

MARETEC. Aplicado 

para estudos em sistemas 

costeiros, estuarinos, 

assim como processos 

oceânicos e reservatórios.  

P, CIc, W, F http://www.mohid.com/ Ascione 

Kenov, Garcia 

e Neves 

(2012) 

ROMS Regional Ocean Modeling 

System 

R, SI, L, F Shechepetkin e 

McWillians (2005) 

Ganju e 

Schoelharner 

(2009) 

SSIIM 2 Sediment Simulation In 

Intakes with Multiblock 

option 

P, SI, L, F Nils e Olsen (2011) Briere et 

al.(2007) 

TELEMAC 

3D 

Telemac Modeling 

System.  

P, CI, W/L, C Hervouet e Ata (2007) Marques et al. 

(2009) 

Fonte: Adaptado de Perez (2003)  

 

Aplicações no Mundo 

 

O modelo Delft3D foi aplicado para simular às características da descarga na Baía do Kuwait por 

Pokavanich e Alosairi (2014). Esta baía é localizada em região árida, é rasa, semifechada, 

dominada por mesomarés, hipersalina e inversa. O tempo de descarga obtido por traçadores 

numéricos resultaram em 65 dias para a Baía do Kuwait.  Hu et al. (2008)  aplicaram o Delft3D-

Fliow para reproduzir a hidrodinâmica e os processos de transporte de sedimento no estuário 

Yangtze (China). O modelo foi considerado uma ferramenta útil para gestão e estudos na região, 

e concluíram que para obter melhores resultados sobre os efeitos das tempestades, o vento 

remoto e ondas deveriam ser considerados. Ruggiero et al. (2009) utilizaram o Delft3D para 

investigar a influência da circulação local sobre evolução morfológica de uma praia arenosa 

adjacente ao porto Gray, localizado em Washington, USA. George, Gelfenbaum e Stevens 

(2012) estuaram a evolução morfológica do estuário Deschutes (Washington-USA), barrado em 

1951, com os módulos hidrodinâmicos e morfológicos do Delft3D. Hasan, Van Maren e Hin-Fatt 

(2011) desenvolveram um modelo regional Singapura (SRM) através do modelo Delft3D para 

simular o fluxo de marés para todos os corpos hídricos entre o Mar de Andaman, Mar da China e 

parte do mar de Java. Chanudet, Fabre e Van der Kaaij (2012) aplicaram o modelo 

hidrodinâmico Delft3D para simular a barragem Nam Theun 2. George, Peixoto e Pinho (2013) 
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utilizaram o Delft3 para simular o estuário do Rio Douro com diferentes cenários hidrodinâmicos 

correspondentes a diferentes condições de descarga da barragem de Crestuma-Lever, tipos de 

maré, salinidade e cenários fictícios de ruptura dos molhes da desembocadura. Cabrera et al. 

(2014) simularam com o Delft3D a circulação estuarina e o salt plug do estuário Malampaya 

Sound, único estuário das Filipinas.  

 

Aplicações no Brasil  

[1] PEREIRA, R. S. Processos que regem a qualidade da água da Lagoa dos Patos, segundo 

o modelo Delft3D. Dissertação (Mestrado em Engenharia Oceânica) - Fundação Universidade 

Federal do Rio Grande, 149 p. 2003. 

 

[2] PEREIRA, R. S.; NIENCHESKI, L. F. H.; VITOLA, M. A.; PINTO, W. T. Simulação 

computacional do acidente com o navio tanque Bahamas no Porto de Rio Grande. In: I 

Seminário e Workshop em Engenharia Oceânica, 2004, Rio Grande, RS. Anais do I Seminário 

e Workshop em Engenharia Oceânica. Rio Grande, RS: FURG, v.1, 2004.  

 

[3] RIBAS, T. M. Implementação de modelo numérico para estudo hidrodinâmico das baías 

de Antonina e de Paranaguá-PR. Dissertação (pós-graduação em engenharia de recursos 

hídricos e ambiental). UFPR, Curitiba, 136p. 2004.  

 

[4] ANDUTTA, F.P. Experimentos e modelagem numérica com aplicação ao estuário 

tropical do rio Curimataú, RN. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo, S. Paulo, 122 p. 2006.  

 

[5] ANDUTTA, F.P., MIRANDA, L. B., CASTRO, B. M., FONTES, R. F. C., SILVA, C. A. R. 

Numerical simulation of the hydrodynamic in the Curimataú estuary, RN, Brazil. In: III 

Simpósio Brasileiro de Oceanografia, São Paulo. Oceanografia e Mudanças Globais. São 

Paulo: Instituto Oceanográfico da USP, 545-558 p. 2008. 

 

[6] BAPTISTELLI, S. C. Análise crítica da utilização de modelagem matemática na 

avaliação da dispersão de efluentes leves no litoral da Baixada Santista (Estado de São 

Paulo). 2008. Tese (Doutorado em Engenharia Hidráulica) - Escola Politécnica, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2008.  

 

[7] FALKENBERG, A.V. Estudo da dispersão, mistura e qualidade da água do Complexo 

Estuarino de Paranaguá com uso de modelagem numérica. Dissertação (Programa de Pós 

Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos). Universidade Federal do Paraná. 137. 2009. 

 

[8] GREGORIO, H. P. Modelagem numérica da dispersão da pluma do emissário 

submarino de Santos. 2009. Dissertação (Mestrado em Oceanografia Física) - Instituto 

Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
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[9] OLIVEIRA, H. A. Aplicação do Modelo Numérico Hidrodinâmico Delft3D na Baía de 

Guanabara. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Oceanografia) - Centro 

Universitário Monte Serrat. 137p. 2009. 

 

[10] LOPES, G. M. Aplicação de um modelo numérico hidrodinâmico para as Baías de 

Paranaguá e Antonina - PR. Dissertação (Mestrado em PGSISCO - Sistemas costeiros e 

oceânicos) - Universidade Federal do Paraná. 116p. 2010.  

 

[11] GARCIA, G. E.; GONÇLVES, J. E. Implementação de Modelo Numérico para Avaliação 

do Transporte de Sedimentos no Reservatório de Itaipu - PR. Revista Brasileira de Recursos 

Hídricos, Porto Alegre, v. 16, n. 3, p. 49-58, 2011. 

 

[12] ANDUTTA, F. P.O Sistema Estuarino dos rios Caravelas e Peruípe(Bahia): 

Observações simulações, tempo de residência e processos difusivos eadvectivo. Tese de 

doutoramento. SãoPaulo: Tese de doutoramento, InstitutoOceanográfico da Universidade de São 

Paulo, 2011.  

 

[13] POLETTO, F. M. Determinação das Possíveis Áreas de Risco Atingidas por um 

derrame hipotético de óleo na área de fundeio do porto de Itajaí-SC utilizando o modelo 
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[14] POLETTO, F. M., HORITA, C. O., BLENINGER, T. Modelagem Hidrodinâmica da área 

costeira sob influência do estuário do Rio Itajaí-Açú, SC: Resultados Preliminares. XX Simpósio 

Brasileiro de Recursos Hídricos. Bento Gonçalves, RS. 2013.  

 

[15] FERNANDES, M. Aplicação de Modelagem Numérica para o Estudo de Alternativas à 
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Vale do Itajaí, UNIVALI. 98 p. 2013.  
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of the bottom salinity front in the Amazon Estuary, Ocean Dynamics, v.64, 11, pp.1583-1599, 

2014.  

 

[17] SALLES, D. B., HORITA, C. O., BLENINGER, T. B., CARVALHO, J. L. B. 

Hydrodynamic Characterization of Baía de Todos os Santos – BA using numerical modeling. E-

proceedings of the 36
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 IAHR World Congress, The Hague, Netherlands, 2015.  

 

[18] FIEDLER, Maria Fernanda Mendes. Dinâmica estuarina em cenários de aumento do 

nível do mar: estuário de Santos, SP. 2015. Dissertação (Mestrado em Oceanografia Geológica) 
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[19] COUCEIRO, Mariana Afonso Abade. Dinâmica de sedimentos coesivos em um estuário 

altamente estratificado: rio Araranguá, SC. 2015. Tese (Doutorado em Oceanografia 

Geológica) - Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  
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tropical estuaries. Continental Shelf Research, v. 124, p. 49-62, 2016. 

 

 

Aplicações no Estado do Ceará 

 

Há uma incipiência de estudos com o modelo numérico Delft3D em sistemas costeiros e 

estuarinos no Brasil, e principalmente no Estado do Ceará. Até o presente momento, apenas dois 

estudos utilizaram o modelo Delft3D como ferramenta para simular processos físicos em 

ambientes costeiros. Parente (2013) utilizou o modelo hidrodinâmico Delft3D-Flow no modo 

barotrópico para compreender o efeito da componente vento, corrente de maré e ondas na 

dispersão de substâncias e materiais na região costeira de Fortaleza. Como o estudo foi uma 

idealização e com a lacuna de dados observacionais de velocidade de corrente, ondas e 

batimetria, o processo de validação foi limitado aos dados de nível da estação maregráfica do 

Porto do Mucuripe. Como estudo pioneiro, o modelo Delft3D foi capaz de reproduzir a 

circulação costeira da região de estudo.  

 

Silva (2016) utilizou o modelo Delft3D-Flow também de forma idealizada para analisar 

os agentes atuantes na Praia do Icaraí, Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Esse estudo 

simulou seis cenários com dados das forçantes vento, maré, e ondas do tipo sea e swell para 

compreender a morfodinâmica local e as alterações após as construções de obras costeiras 

(espigões) na região. A batimetria local foi calculada através de dados de declividade contidos na 

literatura, assim como os dados das forçantes oceanográficas e a granulometria dos dados de 

sedimentos. O período de simulação foi de 30 dias, e com a utilização do fator de aceleração 

morfológica (12), os resultados foram referentes a um período de 360 dias. Esse estudo também 

representa um esforço inicial e tem caráter pioneiro na região. A ausência de validação das 

forçantes hidrodinâmicas retratam a necessidade e relevância da aquisição de dados 

observacionais.  
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4.2.  Tempo de residência e Tempo de descarga  
 

Uma das medidas mais importantes para avaliação da qualidade de água e gestão de 

ambientes costeiros é a escala de tempo para renovação de água no sistema, o tempo de 

residência (tr) (ZIMMERMAN, 1981; DRONKERS e ZIMMERMAN, 1982; MERINO et al., 

1990; KNOPPERS et al., 1991; KJERFVE et al., 1996; GÓMEZ-GESTEIRA, et al., 2003; 

PRICE et al., 2007 ).  

 

O tempo de residência (tr) é uma medida do tempo médio que uma sustância persiste 

dentro do sistema, e o tempo de descarga (tq) é considerado o indicador da capacidade de 

remoção da concentração de substâncias dentro do estuário.  O tempo de residência e o tempo de 

descarga são indicadores extremamente úteis para mensurar o quão persistente um poluente ou 

organismo biológico pode ser dentro de um ambiente costeiro antes de serem transportados para 

o oceano adjacente. É um parâmetro comumente utilizado na avaliação comparativa de como os 

estuários respondem as atividades antrópicas (AIKMAN e LANEROLLE, 2004).  

 

O cálculo do tempo de residência tem sido predominantemente baseado em estudos 

empíricos, utilizando marcadores (por exemplo, salinidade ou corante), modelos de caixa simples 

ou modelos de prisma de maré, e modelos hidrodinâmicos (SHELDON e ALBER, 2002; 

MILLER e MCPHERSON, 1991; HAGY et al, 2000; SIGNELL e BUTMAN, 1992; ZALESKI 

e SCHETTINI, 2003; AIKMAN e LANEROLLE, 2004).  

 

Miranda et al. (2012) consideram que para descrição de processos e característica de um 

estuário existem dois métodos, o Euleriano e o Lagrangeano. No primeiro, as propriedades são 

medidas em função do tempo em pontos fixos dentro de um estuário, e no segundo, as medidas 

são realizadas num elemento de volume ao longo de sua trajetória e em função do tempo. A 

principal vantagem do método Lagrangeano é a possibilidade de monitoramento do movimento 

da partícula com maior detalhe e precisão.  

 

O modelo Lagrangeano é uma ferramenta eficaz para estudos de processos de dispersão 

em ambientes costeiros, estuários e lagoas. Este método permite analisar a dispersão de massas 
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d’água, representada por partículas passivas e estimativas de tempos de residência a um baixo 

custo computacional em comparação com modelos Eulerianos (DIAS, LOPES e DEKEYSER, 

2001; PROEHL et al., 2004).  

 

CAPÍTULO 2 
 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Bacia Hidrográfica do Coreaú é apresentada nesse capítulo, com destaque no principal 

rio, também denominado Coreaú. O sistema estuarino do rio Coreaú é dominado por regime de 

mesomarés visto que a zona tradicionalmente dominada pela componente fluvial sofre 

interferência de barramento e as consequências da ausência de descarga fluvial principalmente 

no período seco do ano.  

1. DIVISÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ 
 

 

O Estado do Ceará está inserido na região Nordeste do Brasil, limitando-se a Norte com o 

Oceano Atlântico; a leste com os Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba; a oeste com o 

Estado do Piauí e ao sul com o Estado de Pernambuco. O Estado do Ceará possui uma linha de 

costa de 573 km, com doze (12) grandes bacias hidrográficas, sendo seis (6) com importância 

nos processos costeiros: 1) Bacias do Coreaú, Acaraú, Curú, Litoral, Metropolitana e do Baixo 

Jaguaribe (Tabela 3). Esse sistema hídrico é constituído por rios que deságuam no oceano 

adjacente com regime intermitente sazonal. O médio e alto curso dos rios estão sujeitos a um 

regime climático semiárido e são diretamente afetados pela construção de barragens para 

abastecimento. Cerca de 95% do território cearense é dominado por clima semiárido (MORAIS e 

PINHEIRO, 2011). Há uma intervenção significativa na descarga fluvial natural, com exemplos 

de controle da vazão (rio Jaguaribe) ou completo bloqueio do fluxo (rio Coreaú), com exceção de 

eventos de intensa precipitação que acarretam sobre-elevação (“sangramento”) da barragem.  

(IPECE, 2006; MORAIS et al., 2006). 
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Os efeitos desse cenário podem ser observados na intensificação dos processos 

morfodinâmicos na desembocadura, diminuição do nível dos estuários, aumento da extensão 

intrusão salina longitudinalmente, extensão dos bancos de areias, hipersalinização do estuário em 

períodos de seca, diminuição do aporte de sedimentos de origem fluvial, alteração na biota 

marinha, e mudança na circulação e estratificação estuarina devido a diminuição ou ausência de 

descarga fluvial. 

 

Tabela 3 - Informação da área e escoamento médio anual das bacias contribuintes nos processos costeiros 

do Estado do Ceará. 
Bacia Área 

(km²) 

Deflúvio Médio Anual 

(mm) 

Escoamento médio anual 

(hm³) 

1. Bacia do Coreaú 8171 2041 1625 

2. Bacia do Acaraú 142876 1371 1743 

3. Bacia do Curú 8577 1885 1158 

4.Bacia do Litoral 8865 1613 1235 

5.Bacia Metropolitana 10825 3996 1554 

6. Baixo Jaguaribe 11559 1111 705.6 
Fonte: Adaptado de COGERH (2004). 

 

A Bacia hidrográfica do rio Coreaú apresenta uma rede fluvial densa com comportamento 

hídrico intermitente sazonal, litologia do tipo cristalina e sedimentar, e pequenas variações dos 

índices pluviométricos entre o alto, médio e baixo curso com precipitações médias anuais em 

torno de 889,5 mm. A evapotranspiração anual varia de 1.206 a 1788 mm e, portanto, esta região 

pode apresentar altos índices de déficit hídrico. A bacia drena cerca de vinte municípios e possui 

um total de 631 reservatórios ao longo do seu domínio (COGERH, 2008). As atividades 

econômicas predominantes dos municípios da bacia são o setor de serviços, industrial e 

agropecuário (IPECE, 2008).  

 

Segundo o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) a costa do Estado do Ceará é 

dividida em quatro setores (PNGC II):  

 

 Setor Extremo Oeste (Amontada, Itarema, Acaraú, Cruz, Jijoca de Jericoacoara, 

Camocim, Barroquinha, Chaval e Granja).  

 Setor Oeste (Paracuru, Paraipaba, Trairi, Itapipoca) 



50 

 

 Região Metropolitana de Fortaleza (Aquiraz, Fortaleza, Eusébio, Chorozinho, Pacajus, 

Horizonte, Itaitinga, Guaiúba, Pacatuba, Maracanaú, Maranguape, Caucaia, São Gonçalo 

do Amarante) 

 Setor Leste (Icapuí, Aracati, Itaiçaba, Fortim, Beberibe, Cascavel e Pindoretama).  

2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO ESTUÁRIO DO RIO COREAÚ 
 
 

Determinantes hidrológicos 

 

Definir padrões hidrodinâmicos em estuários requer conhecimento das características físicas 

desses ambientes, a sinergia entre as águas fluviais e marinhas, os tipos de mistura que podem 

surgir com base na geomorfologia local e do montante energético suprido pelo regime de marés e 

pela descarga fluvial.  

 

Morfologia 

 

Com base nas observações de campo, o estuário do Rio Coreaú-CE é classificado como um 

estuário do tipo planície costeira, com a presença de canais meandrastes. Próximo à 

desembocadura, na margem direita, ocorre uma extensão de praias e vasto campo de dunas, e à 

margem esquerda, está presente um conjunto de falésias vivas e o município de Camocim-CE.  

 

No ano de 1889 foi construída a barragem Lima Brandão (GRANJA HOJE, 2012) no 

município de Granja, que interrompeu definitivamente o fluxo de água doce do rio Coreaú, com 

exceção de episódios de intensa precipitação (dito popular: “a barragem sangra”) (Figura 8). O 

barramento e as condições climáticas regionais possivelmente acarretaram uma diminuição da 

profundidade do estuário e o surgimento de bancos de areia, evidentes durante a baixa-mar e na 

navegação ao longo do estuário. A barragem está localizada a cerca de 35 km a montante da 

desembocadura do estuário do rio Coreaú. Adicionalmente, o açude Gangorra também instalado 

nas proximidades do município de Granja, a montante da barragem, no ano de 1999.  
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Figura 8- Barragem Lima Brandão, localizada em Granja-CE, durante a estação chuvosa (Cenário 1) e 

estação seca  (Cenário 2). No cenário 1 (a, b,  c), a barragem estava “sangrando”, ou seja, evento de 

descarga fluvial a jusante. No cenário 2 (d, e, f), período seco, não ocorre descarga fluvial a jusante da 

barragem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COLARES (2013, arquivo pessoal) e próprio autor (2015). 

 

A batimetria desse sistema foi realizada até cerca de 25 km a montante sob condições de 

maré de sizígia, na fase de enchente. A partir desse ponto a montante é impossível realizar a 

navegação devido a profundidades abaixo de 0,50 m. Foram definidas três áreas para 

caracterização desse sistema diante sua especificidade (COLARES, 2015). Na área 1, as 

profundidades variaram entre 2 a 7 m, com um furo de 19m na interface estuário/oceano, a 

largura é de aproximadamente 1000m. Na área 2, 8-15 km a montante, as profundidades variam 

de 2 a 6 m, com furo de até 13m, e largura é de aproximadamente 450 m. Na área 3, as 

profundidades variam de profundidades inferiores a 0,5 m até 4m, com largura de cerca de 350 

m. (Figura 9). Na média, a profundidade do estuário do rio Coreaú é de 5,5 m sob condições de 

maré de sizígia. 

 

a b c 

d e f 
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Figura 9 - Localização da área de estudo e das três áreas delimitadas para o estudo de batimetria desse 

sistema. 

 
 

 

 Fonte: COLARES, 2015.  
 
 

Regime fluvial 
 

A bacia hidrográfica do rio Coreaú está inserida na porção norte-ocidental do estado do 

Ceará, possuindo os seguintes limites: ao sul, as bacias do Poti-Longá e Acaraú, a leste a bacia 

do rio Acaraú, a oeste o estado do Piauí, e ao norte o Oceano Atlântico. A linha de costa que 

abrange a bacia possui uma extensão de aproximadamente 130 km (INESP, 2009) (Figura 10). 

 

A bacia é drenada pelo rio Coreaú e seus tributários, além de microbracias que se abrem 

diretamente para o Oceano Atlântico, totalizando uma área de 10.633,66 km² que corresponde a 

7% do território cearense (Figura 10). Com altitudes que variam de 900 m (Serra da Ibiapaba) a 0 
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m (litoral), apresenta as menores amplitudes pluviométricas do estado com precipitação média 

mínima de cerca de 1000 mm(norte da bacia) e precipitação média máxima de aproximadamente 

1350 mm (sul da bacia) (INESP, 2009). Conforme a análise dos dados pluviométricos históricos 

da FUNCEME (1973-2013), os valores médios de precipitação e evapotranspiração potencial são 

1013 mm e 1625 mm, respectivamente. O posto pluviométrico está localizado nas coordenadas: 

2° 54' 5.21'' S 40° 50' 19.99'' W (FUNCEME, 2015).  

 

Esta bacia costeira apresenta uma rede fluvial densa com um fluxo hídrico intermitente 

sazonal e com registro de águas subterrâneas (apenas em Camocim são 135 poços) O clima é do 

tipo Tropical Quente Semiárido apresentando temperaturas médias anuais de 24,75°C (INESP, 

2009). 

 
Figura 10 - Localização da bacia do Coreaú e o percentual da sua área em relação as demais bacias do 

Estado do Ceará. 

    Fonte: COGERH, 2015. 
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Regime de Marés  
 

As marés astronômicas regionais apresentam um regime de maré do tipo mesomaré 

semidiurno. Os dados coletados na estação maregráfica da FEMAR localizada no antigo Porto de 

Camocim (CE) estabelece que a altura média das preamares de sizígia e quadratura varia de 3,29 

m e 1,81 m, respectivamente; e altura média das baixa-mares de sizígia e quadratura variam de 

33 cm a 1,04 m, respectivamente (FEMAR, 2014). 

 

Com base no método clássico desenvolvido por Doodson (1928 apud MIRANDA, CASTRO 

e KJERFVE, 2002) para a análise e previsão da maré astronômica e as técnicas mais recentes 

que utilizam a análise espectral (Franco, 1988), os valores horários da altura da maré são 

decompostos num conjunto de componentes harmônicos. Os principais componentes 

semidiurnos e diurnos explicam aproximadamente de 83% da amplitude total da maré (Miranda, 

Castro e Kjerfve (2002)). As principais componentes são apresentadas a Tabela 4, juntamente 

com os valores de suas amplitudes e fases, determinados para o estuário do rio Coreaú (CE) a 

partir de um registro realizado no antigo porto de Camocim (CE) pela FEMAR (FEMAR, 2014).  

 

O número de forma (Nf) que é calculado pela razão da soma das principais constituintes 

harmônicas diurnas (O1 e K1) e as principais constituintes harmônicas semidiurna (M2 e S2) do 

Porto de Camocim (CE) é em torno de 0,11, o que indica e comprova um padrão semidiurno 

(Tabela 2)((DEFANT, 1960; PUGH, 1987; SCHETTINI e CARVALHO (1999); MIRANDA, 

CASTRO e KJERFVE (2002)). A razão definida por A. Courtier em 1938:  

Nf = 
𝐾1+𝑂1

𝑀2+𝑆2
, 

onde, K1, O1 e M2 e S2 indicam as amplitudes dos principais componentes diurnos e semidiurnos 

da maré, respectivamente. De acordo com os intervalos de variação do número adimensional Nf , 

a maré classifica-se em:  

A) 0 < Nf< 0,25 – semidiurna;  

B) 0,25 < Nf< 1,5 – mista com predominância semidiurna; 

C) 1,5 < Nf< 3,0 – mista com predominância diurna;  

D) Nf>3,0 – diurna 
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Tabela 4 - Constantes harmônicas (amplitude e fase) das principais componentes da maré calculadas 

através de dados maregráficos adquiridos por uma estação instalada na quina do cais do Porto de 

Camocim (CE). 

Componentes diurnos Amplitude (cm) Fase (o) 

O1 8,2 196 

K1 8,1 230 

Componentes diurnos   

M2 112,3  

S2 35,6 170 
Fonte: FEMAR (1974) 

 

CAPÍTULO 3 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 Peça fundamental no escopo e elaboração de um estudo acadêmico, os materiais e 

métodos estão descritos na seguinte ordem: (A) Balanço Hídrico Climatológico (BHC), onde são 

descritas a série de precipitação, o cálculo de estimativa de evapotranspiração, e a elaboração do 

BHC; (B) dados hidrológicos obtidos no HidroWeb/ANA; (C) dados oceanográficos coletados 

em campo pelo presente autor e Colares (2015); e (D) descrição e configuração do modelo 

numérico Delft3D-Flow que simula os processos hidrodinâmicos de um estuário bem misturado 

inserido no contexto climático do semiárido, dominado pelo regime de marés semidiurnas e com 

interferência de barramento na área de drenagem a montante.  

 

O desenvolvimento da metodologia deste trabalho é definido em duas partes principais. A 

primeira parte trata da elaboração da base de dados utilizados para calibrar e validar o modelo 

numérico Delft3D-Flow. É normalizada a série de dados de precipitação e calculado por métodos 

empíricos os valores de evapotranspiração da área de estudo. Estes dois parâmetros foram 

inseridos na configuração do modelo. Os dados de vazão disponibilizados no HidroWeb/ANA 

foram normalizados e também são incluídos no modelo. Os dados oceanográficos coletados em 

campo são utilizados para calibrar e validar o modelo.  

 

 A segunda parte consiste da aplicação do modelo hidrodinâmico Delft3D-flow para 

simular e compreender a distribuição de salinidade no estuário do rio Coreaú nos dois períodos 
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distintos do ano, úmido e seco, bem como representar a hidrodinâmica do estuário através de 

simulações com diferentes condições hidrológicas e o balanço hídrico.   

1. BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO 
 

 O balanço hídrico é uma forma de monitorar o armazenamento de água no solo através 

do volume de água que entra e que sai do sistema. Esse procedimento segue a metodologia 

proposta por THORNTHWAITE & MATHER (1955). A equação do balanço hídrico é expressa 

pela forma (±∆ARM = P + I – ET + AC – DP)
1
 . No caso do BHC, a equação expressa é 

utilizada com o intuito de determinar a variação do armazenamento de água no solo, com 

ausência de irrigação (I=0) e considera-se desprezível a ascenção capital (AC=0). Assim, é 

viável estimar a variação do ARM, referida como alteração do armazenamento (ALT), a 

evapotranspiração real (ETR), e o excedente hídrico (EXC), o que resulta na equação:  

 

±ALT = P- ETR- EXC       Equação 1 

 

O déficit hídrico (DEF) é um parâmetro essencial para quantificar o nível de estresse 

hídrico e é estimado através da relação entre evapotranspiração de referência e real (DEF = ETo 

– ETR). O BHC é uma ferramenta relevante para os tomadores de decisão e para anexar às 

políticas públicas de incentivo a aquisição de dados contínuos, principalmente na região 

semiárida, que historicamente convive com as consequências dos eventos de seca.  

 

 O BHC para este estudo é realizado para o período de 2008 a 2015. A disponibilidade de 

dados meteorológicos na plataforma de coleta de dados (PCD) de Camocim (temperatura 

máxima e mínima do ar, velocidade do vento, umidade relativa e radiação solar total) possibilita 

a aplicação de diferentes métodos empíricos para estimativa de evapotranspiração de referência 

(ETO). APCD de Camocim não coleta dados de evaporação. A capacidade de água disponível 

(CAD) definida para determinação do BHC foi de 100 mm. Sentelhas e Angelocci (2009) 

indicam para fins climatológicos a adoção de valores de CAD entre 75 a 125 mm.  

                                                           
1
 Armazenamento (ARM); P(precipitação); Irrigação (I); Evapotranspiração (ET); Ascenção capilar (AC) e 

Drenagem profunda (DP).  
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1.1 Séries de Precipitação 
 

A FUNCEME possui três postos pluviométricos instalados no município de Camocim/CE. O 

posto denominado Camocim apresenta a maior série temporal de dados de precipitação dentre os 

outros postos existentes. Para análise desse estudo, apenas a série histórica do posto Camocim é 

considerada. (Tabela 5, Apêndice A).  

Tabela 5 - Postos pluviométricos localizados no município de Camocim, CE.  

Nome do Posto Município Série Temporal Coordenadas Geográficas 

Jatoba Camocim 2000 a 2015* Latitude: 2° 58′ 20.28″ S  

Longitude: 40° 56′ 15.36″ W 

Guriu Camocim 1998 a 2015** Latitude: 2° 51′ 4.68″ S  

Longitude: 40° 35′ 20.04″ W 

Camocim Camocim 1973 a 2015 Latitude: 2°53′59.64″S  

Longitude: 40° 50′ 42″ W 

* ausência de dados nos anos de 2011 e 2014. 

** ausência de dados nos anos de 2009 a 2013. 

Fonte: próprio autor.  

 

A série temporal de precipitação descrita na Tabela 5 dispõe de um conjunto de dados 

diários e mensais, no entanto para este estudo as análises foram realizadas com os dados 

mensais. Os fatos geradores desses dados incorporam influências de fatores climáticos e 

fenômenos aleatórios, como altas taxas de temperatura, variações da umidade relativa do ar, 

sazonalidade da ZCIT, consequências dos eventos de El Niño e La Niña, e anomalias no dipolo 

do Atlântico (FERREIRA e MELLO, 2005). Dentre as componentes que influenciam uma série 

temporal, a principal é a sazonalidade ou estacionalidade dos dados. A sazonalidade é a maneira 

como a série de dados se comporta em um padrão sistemático durante um período de tempo, 

normalmente ao longo de um ano e também mensalmente.  

 

Existem vários métodos disponíveis (exs.: função auto correlação, modelo auto regressivo 

periódico (PAR), alisamento exponencial simples e linear, dentre outros) para analisar a 

evolução e a dinâmica comportamental das séries temporais, e uma das questões iniciais e 

fundamentais na análise das séries temporais é em relação ao fenômeno da sazonalidade que 
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pode causar vários problemas para os tomadores de decisão (THOMAS e FIERING, 1962; 

JONES e BRELSFORD, 1967, DE ALBA, 1993).  

 

Com base na classificação da série de precipitação, que se comporta de maneira estacional, 

foi desenvolvido um modelo de análise da sazonalidade para compreender a distribuição 

periódica das chuvas para a região de estudo.  

 

O primeiro passo na análise da série de dados de precipitação foi plotar os dados em um 

gráfico para observar o comportamento da tendência ao longo do tempo. Depois, aplicou-se a 

média aritmética e a média geométrica móvel centralizada para avaliar qual o melhor método 

para eliminar os efeitos das componentes sazonal e aleatória. O cálculo da média aritmética 

considera todos os dados de cada mês e obtém a média mensal, no entanto, os dados discrepantes 

ao longo da série podem influenciar na qualidade do resultado. A média geométrica móvel 

centralizada é importante na identificação de oscilações e tendências de aumento ou diminuição 

em uma série de dados. Além disso, a média móvel elimina os efeitos das componentes sazonal e 

aleatória e por isso foi definida como a opção mais adequada. (HOFFMAN, 2002).  A análise 

por médias móveis centralizadas permite suavizar as variações das séries por um processo de 

sucessivas médias.  Quanto maior o número de dados utilizados para aplicar a média móvel, mais 

suavizada será a série. Para o cálculo da média móvel (MM) centrada em 12 meses, a fórmula 

usual é:  

MMt = 
∑ 𝑃𝑖

𝑖=𝑡+5
𝑖=𝑡−6

12
=  

1

2
 × (𝑃𝑡−6+. . . + 𝑃𝑡 +  𝑃𝑡+1+. . . +𝑃𝑡+5)                   Equação 2 

 

Em seguida, determina-se o índice estacional para isolar o efeito sazonal. Foram calculados 

os índices estacional, estacional médio e estacional verdadeiro. O índice estacional (IE) é 

calculado pela divisão dos dados mensais de precipitação (Pt) pelas respectivas médias 

geométricas móveis (Gt), multiplicados por 100. A fórmula é expressa por:  

IE= 
𝑃𝑡

𝐺𝑡
 100                                Equação 3 

O índice estacional médio (IEM) é calculado a partir da divisão dos valores das médias 

geométricas dos índices estacionais de cada mês da série temporal. E o índice estacional 
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verdadeiro (IEV) é um método útil para resumir o desenvolvimento estacional normal de uma 

série temporal, com o cálculo realizado da seguinte maneira:  

IEVi = IEMi× (
1200

∑𝐼𝐸𝑀𝑖
)          Equação 4 

onde, 

IEMi = índice estacional médio do mês i.  

 

O IEV é uma média dos índices estacionais que elimina por completo a dinâmica aleatória da 

série temporal, e representa a estacionalidade pura da série. Este índice mostra a flutuação 

estacional real dos dados de precipitação ao longo da série (SANTANA, 2003).  

 

Os dados de precipitação mensal do posto pluviométrico de Camocim estão presentes no 

Apêndice A.  

 

1.2. Critério para escolha do método apropriado para estimativa da ETo 
 

 Alguns fatores são fundamentais para a escolha do método de estimativa da 

evapotranspiração de referência (ETo). Três fatores podem ser essenciais para essa avaliação. O 

primeiro e principal fator é a disponibilidade de dados meteorológicos, visto que métodos mais 

robustos exigem grande número de variáveis (exs.: umidade relativa, insolação, intensidade do 

vento),  e somente serão aplicáveis com a existência dos dados requeridos. O método Penman-

Monteith necessita de outras variáveis, não podendo ser empregado em localidades que dispõe 

apenas de dados de temperatura do ar. Os métodos de Thornthwaite (1948), simplificação de 

Camargo (1962) e Camargo (1971) utilizam basicamente a temperatura média do ar (°C).  

 

A escala de tempo requerida é o segundo fator. Em escala mensal, os métodos empíricos 

como os de Thornthwaite e de Camargo, tem uma boa estimativa. Em contrapartida, os métodos 

que envolvem o saldo de radiação também apresentam boas estimativas na escala diária.  

 

O terceiro fator é o conhecimento das condições climáticas que os métodos foram 

desenvolvidos, visto que normalmente não são de aplicação universal e podem sub ou 

superestimar os valores de ETo para determinada região.  
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1.3. Evapotranspiração de Referência (ETo) 
 

 A FUNCEME instalou uma plataforma de coleta de dados (PCD) no ano de 2005. A PCD 

é uma estação automática e coleta dados diários dos seguintes parâmetros meteorológicos: 

temperatura máxima e mínima do ar, velocidade e direção do vento, umidade relativa do ar 

máxima e mínima e radiação solar total, dentre outros (Tabela 06).   

 

A aquisição de dados pela da PCD iniciou-se apenas em 2008 por questões técnicas e por 

esse motivo a série temporal corresponde ao período de 01 de janeiro de 2008 até os dias atuais. 

Para este estudo é definido o período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2015 para o 

cálculo de estimativa de ETo por meio de métodos empíricos. Os dados são agrupados em 

períodos diários e mensais. Para três métodos empíricos baseados unicamente em dados de 

temperatura média do ar (THORNTHWAITE 1948, CAMARGO 1962 e CAMARGO 1971) 

utiliza-se uma planilha eletrônica para o cálculo de ETo; e através do software REF-ET versão 

4.16, desenvolvido por Allen (2013), obteve-se resultados de ETo para dez métodos empíricos 

baseados também nos outros parâmetros meteorológicos disponíveis. Todos os treze métodos 

foram comparados e submetidos a avaliação de desempenho com o método Penman-Monteith 

(FAO56), considerado pela FAO como método universal (ALLEN et al., 1998).  

 

Tabela 6 - Localização da PCD instalada em Camocim/CE. 
Nome da estação Latitude Longitude Altitude (m) Região 

Camocim 03° 00’ 06,8’’ S 41° 01’ 17,2’’ O 8.1 Extremo oeste do 

Estado Ceará 

Fonte: próprio autor.  

A equação empírica Penman-Monteith (FAO-56) é expressa da seguinte forma:  

 

𝐸𝑇𝑜 =  
0.408 ∆ (𝑅𝑛−𝐺)+ 𝛾

900

𝑇+273
𝑢2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆+ 𝛾 (1+0.34𝑢2)
      Equação 5 

onde, 

ETo - evapotranspiração de referência por Penman-Monteith (mm dia
-1

); 

∆ - declividade da curva de pressão de vapor na saturação (kPa °C
-1

); 

Rn - radiação líquida (MJm
-2

 dia
-1

); 

G – fluxo de calor no solo (MJm
-2

 dia
-1

); 

𝛾 = constant psicrométria (kPa °C
-1

); 

T – Temperatura do ar a 2 m de altura (°C); 
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u2 – velocidade do vento a 2 m de altura (m s
-1

); 

es – pressão de vapor na saturação (kPa); 

ea = pressão de vapor atual (kPa); 

 

 

Os treze métodos de estimativa de evapotranspiração aplicados no estudo são: Kimberly-Penman 

1972 (KPen 72), Kimberly-Penman 1996 (KPen 96), Penman 1948 (Pen 48), Blaney-Clidlle 

modificado pela FAO (FAO24-BC), FAO24-radiação (FAO24 Rad), Penman  modificado pela 

FAO (FAO24 Pn), Priestley & Taylor 1972 (Prs-Tylr 72), Hargreaves 1985 (Harg 85), Turc 

1961 (Turc 61), Makkink 1957, (Makk 57),  Camargo 1971 (Cam 1971), Camargo 1962 (Cam 

62), Thornthwaite 1948 (Thorn 48) (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Resumo geral dos métodos empíricos de estimativa de evapotranspiração aplicados nesse 

estudo. 
Método 

empírico 

Variáveis 

necessárias 

Escala 

temporal 

Avaliações 

Penman-

Monteith 

Tmin,Tmax , URmin , 

URmax , RS, VV 

D Positivo: método universal de ETo, adaptado para 

vários tipos de clima.  

Negativo: necessita de muitas variáveis 

meteorológicas.  

Thornthwaite  Tmin,Tmax M Positivo: método usual para obtenção do balanço 

hídrico mensal, porém pode dividir o valor mensal 

pelo n° de dias do mês e pode usar como valor diário. 

Negativo: apenas o uso de temperatura. 

Hargreaves  Tmin,Tmax D Positivo: apenas dados de temperatura e obtém dado 

diário. 

Negativo: limitado para regiões com condições 

climáticas úmidas.  

Camargo Tmin,Tmax , RS D Positivo: simplifica o método de Thornthwaite e 

fornece dados diários. 

Negativo: utiliza apenas dados de temperatura e 

radiação solar. 

Makkink Tmin,Tmax , RS D Positivo: recomendado para condições climáticas 

úmidas. 

Negativo: resultados para condições climáticas áridas 

são insatisfatórias. 

Priestley & 

Taylor 

Tmin,Tmax , RS D Positivo: baseado no método de Penman, porém 

utiliza menos variáveis.  

Negativo: limitado em climas áridos, tende a 

subestimar os valores de ETo. 

Turc  Tmin,Tmax , RS D Positivo: boa estimativa para regiões costeiras e 

úmidas. 

Negativo: uso de poucas variáveis, pouca robustez 

para climas áridos.  
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Radiação 

Solar 

Tmin,Tmax , URmin , 

URmax , RS, VV 

D Positivo: uso de mais variáveis, com uso de 

coeficiente que pose ser utilizado para adequação aos 

diferentes climas.  

Negativo: requer número maior de variáveis, nem 

sempre disponíveis. 

Penman Tmin,Tmax ,RS, VV D Positivo: método com boa estimativa em comparação 

ao método padrão.  

Negativo: requer número elevado de variáveis, nem 

sempre disponíveis. 

Blaney & 

Cridlle 

Tmin,Tmax, RS D, M Positivo: desenvolvido para clima semiárido. 

Negativo: número de variáveis. 

Kimberly-

Penman 

Tmin,Tmax, UR , 

RS, VV 

D Positivo: Boa estimativa para regiões áridas. 

Negativo: Requer muitas variáveis. 

Abreviaturas: Tmin – Temperatura minima, Tmax – Temperatura máxima, URmin– Umidade Relativa 

mínima, URmax – Umidade Relativa máxima, RS – Radiação Solar, VV – Velocidade do Vento, D – 

Diário, M – Mensal.  

Fonte: Adaptado da EMBRAPA (2010) 

 

O estudo comparativo entre os treze métodos empíricos de estimativa de ETo e o método 

padrão Penman Monteith FAO-56 foi realizado para todo período da série temporal (2008 a 

2015), e para cada período, úmido e seco. O intuito de analisar a série por período é em função 

das características locais do semiárido que está inserida a área de estudo. Como os dois períodos 

possuem variações de alguns parâmetros (temperatura, regime de ventos, precipitação, 

evapotranspiração, umidade relativa do ar) considera-se adequado verificar o comportamento dos 

diferentes métodos em cada período. A delimitação do período úmido é realizada através da 

quantificação dos meses que apresentam umidade relativa média superior a 70%; e como período 

seco, a umidade relativa inferior a 70%.  

 

1.4. Avaliação dos métodos de estimativa da ETo 

 

Os valores de ETo obtidos da aplicação dos métodos empíricos apresentados são submetidos 

à análise estatística de regressão linear e não-linear.  Além do coeficiente de determinação (R²), 

para avaliar a exatidão dos métodos em comparação ao método universal Penman-Monteith 

(FAO-56) utiliza-se o índice de concordância ou ajuste (d) de Willmott et al. (1985),  coeficiente 

de correlação (r), sendo expressos por:  
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                      r = 

(∑ (𝐸−𝐸𝑚)( 𝑃−𝑃𝑚)𝑁
𝑖=1

𝑁−1

√∑ (𝐸−𝐸𝑚)²𝑁
𝑖=1

𝑁−1
√∑ (𝑃−𝑃𝑚)²𝑁

𝑖=1
𝑁−1

   Equação 6 

 

d= 1 -[
∑ (𝐸−𝑃)²𝑁

𝑖−1

∑ (│𝐸−𝑃𝑚│+│𝑃−𝑃𝑚│)²𝑁
𝑖=1

]  Equação 7 

 

em que:  

r – coeficiente de correlação; 

d – índice de concordância, adimensional, variando de 0 a 1; 

E - o valor estimado do método testado;  

Em- a média do valor estimado; 

P- o valor do método padrão (PM-FAO56); e 

Pm- é a média dos valores do método padrão (PM-FAO56).   

 

O desempenho de cada método é avaliado pelo índice de desempenho (c) (Camargo & 

Sentelhas, 1997) (Tabela 08). O índice “c” compreende o coeficiente de correlação (r) e o de 

concordância (d), através da seguinte forma:  

c=r.d (multiplicação) 

 
Tabela 8 - Avaliação do desempenho pelo índice “c”. 

Valor de c Desempenho 

> 0,85 Ótimo 

0,76 a 0,85 Muito bom 

0,66 a 0,75 Bom 

0,61 a 0,65 Mediano 

0,51 a 0,60 Sofrível 

0,41 a 0,50 Mau 

≤ 0,40 Péssimo 

          Fonte: Sentelhas e Camargo (1997) 

 

Para verificar os possíveis erros proporcionados pelos métodos empíricos é realizado o cálculo 

do erro padrão da estimativa (EPE), conforme Allen et al. (1998):  
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EPE = √
∑(𝐸𝑒−𝐸𝑝)²

𝑛
                                                  Equação 8 

onde,  

 

EPE – erro-padrão da estimativa  

Ee – evapotranspiração estimada pelo método avaliado (mm/dia); 

Ep – evapotranspiração estimada pelo método padrão PM FAO56 (mm/dia);e 

n – número total de observações.  

 

Também calculou-se o grau de dispersão (%) dos métodos avaliados em relação ao método 

padrão, através da seguinte forma:  

% = 
𝐸𝑚𝑥 100

𝑃𝑚
       Equação 9 

sendo: 

 

Em= média dos dados de ETo do método avaliado; 

Pm = média dos dados de ETo do método padrão;  

 

 

1.5. Elaboração do Balanço Hídrico Climatológico 
 

Este roteiro foi proposto por Thornthwaite & Mather (1955), e difundido no Brasil por Camargo 

(1962). Foi elaborada uma tabela com dados médios mensais (Temperatura, Precipitação e ETo) 

de 2008 a 2015 para Camocim (CE). As colunas foram preenchidas e adaptadas também segundo 

o modelo de Pereira, Angelocci e Sentelhas (2002):  

 

1
a
 coluna: T(°C) → Inserir a temperatura média do ar do local, referente a cada mês.  

2
a
 coluna: ETo (mm) → Inserir a evapotranspiração de referência estimada pelo método 

Penman-Monteith (PM FAO-56).  

3
a
 coluna: P → Preencher com os dados de precipitação mensal. 

4
a
 coluna: P-ETo → Diferença entre as colunas P-ETo, mantendo-se o sinal negativo ou 

positivo. O valor positivo indica chuva excedendo a perda de água, e o valor negativo representa 

déficit de água nos meses secos no caso do solo apresentar armazenamento restrito de água. Esta 

variação está de acordo com o clima local, podendo ocorrer somente valores positivos ou 

negativos ou predominância de um ou outro dependendo das características do ano.  
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5
a
 coluna: Negativo Acumulado (Neg.Acum.) →É preenchido pelo somatório da sequência de 

valores negativos de P-ETo. Inicia-se o preenchimento no primeiro mês que aparecer o valor 

negativo de P-ETo, logo após um período de valores positivos. Caso o próximo mês também 

apresente valor negativo, acumula-se o valor deste mês com o anterior e é utilizado para o 

cálculo de ARM (equação 7). O cálculo prossegue até os valores da relação (P-ETo) forem 

negativos. Quando obtiver um valor de P-ETo positivo, o procedimento é o seguinte:  

(a) Soma o valor positivo do presente mês com o ARM do mês anterior, obtendo-se o ARM do 

mês atual, que não pode ultrapassar o valor definido da CAD;  

(b) Com o valor de ARM obtido, obtém-se o Neg.Acum. do mês pela equação (10):  

𝑁𝐸𝐺. 𝐴𝐶𝑈𝑀 = 𝐶𝐴𝐷 𝐿𝑛 [
𝐴𝑅𝑀

𝐶𝐴𝐷
]      Equação 10 

 

6
a
 coluna: Armazenamento (ARM) → Armazenamento de água no solo. No primeiro mês, o 

Neg.Acum será igual à relação P-ETo. E com o valor obtido, calcula-se o valor da coluna ARM 

pela seguinte equação: 

𝐴𝑅𝑀 = 𝐶𝐴𝐷𝑒[
𝑁𝑒𝑔.𝐴𝑐𝑢𝑚

𝐶𝐴𝐷
]
       Equação 11 

 

7
a
 coluna: Alteração no armazenamento (ALT) → representa a diferença entre o ARM do mês 

atual e o mês anterior.  

8
a
 coluna: Evapotranspiração real (ETR) → Denomina-se a evapotranspiração real, de acordo 

com a disponibilidade de água no solo. O cálculo é realizado de duas formas:  

 Se o P-ETo ≥ 0 → ETR = ETo 

 Se ALT ≤ 0 → ETR = P + │ALT│.  

9
a
 coluna: Deficiência hídrica (DEF) →representa a falta de água no sistema. O valor é obtido 

pela diferença entre evapotranspiração de referência (ETo) e evapotranspiração real (ETR).  

10
a
 coluna: Excedente Hídrico (EXC) → é a parcela de água que excede no período chuvoso. 

Existem duas formas de obter:  

 Se ARM < CAD → EXC = 0, 

 Se ARM = CAD → EXC = (P-ETo) – ALT.  
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Aferição dos cálculos 

Concluída a elaboração do BHC é fundamental verificar a exatidão dos cálculos realizados 

através das seguintes relações:  

∑P = ∑ETP + ∑(P-ETP) 

∑P = ∑ETR + ∑EXC 

∑ETP = ∑ETR + ∑DEF 

∑ALT = 0 

 

Com êxito na verificação, o BHC torna-se uma ferramenta adequada para representar o 

cenário anual de armazenamento ou ausência de água em determinada região. Os resultados 

podem ser utilizados para os tomadores de decisões aprimorarem as políticas públicas.  

2. DADOS HIDROLÓGICOS 
 

 

O sistema de informações hidrológicas (HidroWeb) da Agência Nacional das Águas (ANA) 

disponibiliza online (website: http://hidroweb.ana.gov.br/) um conjunto de dados das estações 

hidrometeorológicas (fluviométricas e pluviométricas) distribuídas no Brasil e de alguns países 

vizinhos da América do Sul. A ANA monitora cerca de 1.075 estações fluviométricas e 981 

pluviométricas distribuídas ao longo das doze Redes Hidrográficas Brasileiras. A Rede 

Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental (RHANO) engloba cinco importantes estados do 

Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL, SE) (MMA, 2006) (Anexo 02). A RHANO contempla mais de 

uma dezena de pequenas bacias hidrográficas costeiras, marcadas pela pequena vazão e corpos 

d’água rasos e pequenos. Cerca de 97% do Estado do Ceará está inserido na RHANO e existe 

uma divisão estadual de doze (12) bacias (Anexo 1).  

 

A Bacia Hidrográfica do Coreaú drena em torno de vinte municípios e dispõe de cerca de 69 

estações pluviométricas e 20 fluviométricas.  Ao longo da área drenada pelo principal rio da 

Bacia, rio Coreaú, existem três estações fluviométricas instaladas, sendo que apenas duas 

possuem registros históricos de vazão. As estações localizadas nos municípios de Granja e 

Moraújo possuem séries temporais longas (>30 anos) e foram adequadas para análise proposta 

no estudo. (Tabela 09). 
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Tabela 9 - Informações relevantes das estações hidrometeorológicas selecionadas. 
Nome da estação Latitude Longitude Área de  

Drenagem (Km²) 

Altitude  

(m) 

Série T 

Granja -3.1240 S -40.8314 O 3.960 8 1973-2015 

Moraújo -3.4669 S -40.6779 O 1.500 60 1981-2015 

Fonte: próprio autor.  

 

As séries temporais de vazão das estações Granja e Moraújo foram submetidas ao mesmo 

modelo de análise de sazonalidade descrito no item 1.1, referente ao método aplicado às séries de 

precipitação. No entanto, como a série de vazão da estação Moraújo não apresentou dados 

discrepantes, o método de índice estacional não foi ideal para esta série, aplicando-se apenas a 

média aritmética e obtendo-se a média mensal climatológica.  

 

2.1.  Dinâmica dos regimes de precipitação e vazão 

 

A Região Semiárida do Brasil está concentrada principalmente nos estados do Nordeste, 

caracterizada pelos regimes hídricos e pluviométricos bastante complexos, com chuvas sazonais, 

rios intermitentes, elevadas taxas de evapotranspiração e pouco estoque de água subterrânea 

devido aos solos rasos e cristalinos.  

 

  Em decorrência da construção de açudes, barragens e ocupações variadas ao longo das 

Bacias Hidrográficas, é possível que surjam alterações no comportamento natural dos rios, como 

descrito por Pinheiro e Morais (2010). O desenvolvimento socioeconômico e a ocupação das 

regiões das bacias têm provocado historicamente impactos diversos, principalmente ao uso do 

solo e ao comportamento hídrico natural (Tucci e Mendes, 2006). Dentro do escopo climático 

regional e das intervenções antrópicas, torna-se importante à compreensão sobre o grau de 

associação entre os regimes de vazões e precipitações visando contribuir com a caracterização da 

área de estudo.  

 

A área de drenagem do rio Coreaú dispõe de apenas duas estações hidrometeorológicas como 

descritas na Tabela 09. As séries temporais de vazão são resultantes da integração da dinâmica 
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do ciclo hidrológico e das características naturais e antrópicas da região. O município de 

Moraújo onde está instalada a estação mais a montante possui uma população estimada de 8.520 

hab. (IBGE, 2015) e a economia da região é predominante de serviços (~65%) e de agropecuária 

(~25%). O município de Granja é mais populoso (>50.000 hab.) e historicamente foi construída 

uma barragem na área de drenagem do rio Coreaú, bloqueando totalmente o fluxo natural do rio 

a jusante, com registros de vazão restritos ao período chuvoso.   

 

Visando identificar uma associação entre os regimes de precipitação e vazão, foi utilizado o 

modelo de regressão linear (coeficiente de determinação R²) e o coeficiente de correlação de 

Pearson (Figueiredo e Silva Junior, 2009). O coeficiente (r) assume valores entre -1 e 1, sendo o 

sinal indicando se a correlação é positiva ou negativa, e o tamanho da variável indica a força da 

correlação. Existem diferentes interpretações da magnitude dos coeficientes, como Cohen (1988) 

e Dancey e Reidy (2005), mas independente da escolha, o certo é considerar que quanto mais 

próximo de 1 (independente do sinal) maior é a associação entre as variáveis.   

3. BASE DE DADOS OBSERVACIONAIS PARA O MODELO 
 

Com intuito de caracterizar a hidrodinâmica do sistema estuarino em estudo e para 

calibração e validação do modelo foram realizadas campanhas oceanográficas em diferentes 

cenários para aquisição de dados de salinidade, corrente e batimetria.  

 

3.1. Batimetria 

Os equipamentos utilizados para aquisição dos dados batimétricos foram instalados na 

embarcação denominada “Maresia”, utilizada para transporte de pessoas entre as comunidades 

ribeirinhas, pesca e atividades científicas. (Figura 11a e Figura11b). O levantamento batimétrico 

foi realizado por Colares (2015) com uma ecossonda GPSMap 426S Garmim (Figura 11c), com 

um transdutor acoplado a bombordo da embarcação, em uma haste de metal adaptada para fixar 

na borda do barco (Figura 11d), com uma distância do fundo da embarcação de 0.50m, 

considerados no cálculo da correção de maré para o local. Os dados batimétricos obtidos por esse 

equipamento são referentes a profundidade, temperatura da água, coordenadas geográficas e 

horário do ponto coletado, numa taxa de transmissão de um dado/segundo. A ecossonda e o 
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Sistema de Posicionamento Global (GPS) foram conectados a um notebook que recebe os dados 

no padrão National Marine Electronics Association (NMEA 2.3). O NMEA 2.3 é um padrão de 

comunicação americano para dados marinhos em equipamentos, que possibilita a leitura do GPS 

e transmissão desses dados com a ecossonda, simultaneamente. Os dados foram processados e 

corrigidos quanto à altura da maré (tábua de marés /DHN) no dia da coleta, de acordo com o 

referencial, o Porto de Luís Corrêa, no Piauí.   

Foram gerados e tratados 23 arquivos de batimetria, com total de 35.623 pontos 

amostrados de profundidade ao longo de25 km do rio percorridos. Os dados foram corrigidos 

para o nível reduzido da DHN, com o objetivo de eliminar o efeito do erro de altura da maré. Os 

valores foram inseridos em equações polinomiais fornecidas pela DHN e a batimetria foi 

corrigida para o zero hidrográfico (plano de referência convencionado situado abaixo do nível da 

maré astronômica mais baixa referente às linhas isobatimétricas representadas nas cartas náuticas 

e também as previsões de altura de maré publicadas pela DHN). Além da correção da altura da 

maré para o zero hidrográfico, acrescentou-se a correção da haste onde estava fixado o 

equipamento de medição (Colares, 2015).  

Figura 11 - Embarcação e instrumentos utilizados na aquisição da batimetria e demais dados 

oceanográficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Colares (2015).  Nota: a – embarcação “Maresia”; b – instrumentos; c – GSPMap 425S Garmin; d 

– Haste de suporte da Ecossonda e perfilador de correntes por efeito Doppler (ADCP).  
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3.2.  Dados Oceanográficos 

 
As campanhas para aquisição de dados oceanográficos foram definidas por dois cenários 

distintos. O primeiro cenário representa o período úmido (chuvoso) da região de estudo, os 

meses de janeiro a junho, marcado por predominância de chuvas. O segundo cenário representa o 

período seco, os meses de julho a dezembro, marcado por mínimo ou ausência de precipitação e 

altos índices de evapotranspiração. As campanhas foram realizadas durante período com maré de 

sizígia e quadratura, totalizando dois campos por cenário e cerca de 250 horas de embarque. O 

período de cada campanha assim como a instrumentação disponível e utilizada foi especificado 

na Tabela 10.   

 

Tabela 10 - Descrição do período das campanhas oceanográficas ao longo de um ciclo semidiurno (13h) 

e a instrumentação utilizada. 

CENÁRIO 
Período 

Período úmido Período seco 
Instrumentação 

Sizígia Quadratura Sizígia Quadratura 

Período 

seco 

23 e 25 

Setembro 

2012       
 

CTD CastAway 

Período 

seco 

29 a 31 

Outubro 

2012     
 

  CTD CastAway 

Período 

úmido 

5 a 13 

Março 

2013 
  

    

CTD CastAway e  

ADP 1.5 MHz/Sontek 

Período 

seco 

5 a 7 

Outubro 

2013     
 

  ADP 1.5 MHz Sontek 

Fonte: próprio autor.  

 

A primeira campanha foi realizada durante o período de 23 a 25 de Setembro de 2012. Na 

manhã do dia 22, realizou-se uma navegação de vistoria no estuário do rio Coreaú (CE) para 

conhecimento inicial da região. Esta navegação definiu as três (3) seções para aquisição de dados 

(Figura 12). A primeira campanha foi dividida em dois (2) dias e devido à limitação na 

navegação e da instrumentação, apenas foram adquiridos dados nas duas primeiras seções, como 

descrito abaixo: 
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[1
a 
campanha]: No dia 23/09/2012 foi realizado na secção 1, próxima a desembocadura, Latitude: 

-2,8966 S; Longitude: - 40,8410 W, com dois pontos de referência para navegação (margem 

esquerda - terminal de passageiros “passadiço”, e margem direita - “duna”). A aquisição de 

dados de corrente ocorreu durante um ciclo semidiurno de maré (13h) por meio de transectos a 

cada meia hora. Para obter o gradiente vertical de salinidade, foi realizada uma coleta a cada 1 

hora com o perfilador CTD. O tempo de coleta do primeiro dia foi de 12 horas, com uma 

interrupção de cerca de 2 horas devido a problemas com a bateria.  

 

[1
a 
campanha]: No dia 25/09/2012 foi realizado na secção 2, a cerca de 8 km a montante da seção 

1, nas coordenadas Latitude: -2,9333 S; Longitude: - 40,8020 W. A aquisição de dados foi 

interrompida após 9 horas de coleta devido a problemas técnicos (pane na bateria e defeito no 

cabo do perfilador ADP).  

 

 A primeira campanha (Tabela 11) foi marcada por problemas técnicos com o perfilador 

de correntes por efeito Doppler ADP, e por essa razão não foi possível coletar dados no terceiro 

ponto (Tabela 11), assim como os dados de correntes foram descartados, utilizando apenas os 

dados coletados com o perfilador CTD.  

 

A segunda campanha (Tabela 11) foi dividida em quatro (4) dias de coleta. No primeiro 

dia, 27/10/2012, foi realizado o perfil longitudinal de salinidade a cada 1 km até cerca de 20 km 

a partir da desembocadura. Nos outros três dias 29, 30 e 31/10/2012 foram realizados os campos 

para aquisição de dados de correntes com o perfilador ADP e o perfil vertical de salinidade ao 

longo de um ciclo semidiurno de maré (13h). Esta campanha foi realizada durante o período de 

maré de sizígia. Por problemas técnicos no perfilador ADP, os dados de corrente foram 

descartados e apenas os dados de perfil longitudinal e vertical de salinidade foram utilizados 

nesse estudo. 

 

A terceira campanha (Tabela 11) foi dividida em seis (6) dias de coleta, durante o período 

de 05 a 13 de março de 2013. As coletas foram realizadas durante o período de maré de 

quadratura (6 a 8/3/2013) e maré de  sizígia (10 a 12/03/2013) nas três secções (Figura 11). Os 

dados de correntes (ADP) foram adquiridos com tamanho de célula 0.7 m obtendo resultados de 
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baixa qualidade, e por isso foram descartados. Os dados dos perfis verticais de salinidade foram 

coletados com êxito a cada 1 hora. Nesta campanha não foi possível realizar o perfil longitudinal 

de salinidade devido à indisponibilidade de embarcação.  

 

A quarta campanha (Tabela 11) foi realizada para preencher as lacunas dos dados de 

velocidade da corrente (u, v) da primeira e segunda campanha, referentes ao período seco. No 

entanto, devido à indisponibilidade de um perfilador CTD não foram coletados dados de perfis 

verticais de salinidade.  

 

 Diante os inúmeros problemas descritos durante as campanhas oceanográficas com o 

perfilador de correntes por efeito Doppler, apenas foram utilizados os dados de velocidade da 

corrente (u) da quarta campanha, secção 1, dia 07/10/2013. Foi calculado o perfil médio da 

velocidade da corrente (u) para realizar o procedimento de validação do modelo hidrodinâmico 

para a região.  

 

Distribuição longitudinal  

 

Para compreender a dinâmica da distribuição longitudinal de salinidade do sistema estuarino 

em estudo foram realizadas quatro campanhas. Nos dias 27/10/2012, 25/05/2013, 18/08/2013 e 

20/03/2015 foram realizadas coletas a cada 1 km até cerca de 20 km da desembocadura (Tabela 

11). As coletas foram realizadas em fase de maré de enchente para ampliar a extensão navegável 

do estuário, visto que as profundidades a montante durante maré baixa ou baixa-mar são 

inferiores a 0,5 m. A distância entre os pontos de coleta foi determinada com um receptor portátil 

de posicionamento global (GPS), marca Garmin. O barco artesanal alugado para esse campo 

possui cerca de 5 m de comprimento e um motor de 7HP. Não foi possível cobrir uma extensão 

maior devido aos cercos de rede instalados pelos pescadores (Figura 13 A e B). Esses dados 

foram utilizados para validação do modelo hidrodinâmico.  
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Tabela 11 - Descrição do período das coletas de distribuição de salinidade ao longo do estuário. 

CENÁRIOS Período Período úmido Período seco Instrumento 

Sizígia Quadratura Sizígia Quadratura 

Período seco Outubro 2012        CTD CastAway 

Período 

úmido 

Maio 2013        CTD CastAway 

Período seco Agosto 2013       CTD CastAway 

Período 

úmido 

Março/2015*        CTD nke 

Fonte: próprio autor.  

 

Figura 12- Mapa da área de estudo com as localizações das estações de coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor.  
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Figura 13 - Tipo de cerco de pesca impedindo a navegação. Fonte: próprio autor. 

 

 

4. MODELAGEM NUMÉRICA 
 

 A modelagem numérica é uma ferramenta com amplo desenvolvimento nas últimas 

décadas, visto que a análise matemática de um modelo otimizada pelo avanço tecnológico dos 

computadores proporcionou maior eficiência e melhor solução de um evento ou cenário 

simulado. Os modelos numéricos são capazes de simular com diferentes forçantes uma 

respectiva resposta que não seja possível em cenários reais, o que torna esta ferramenta um 

método dinâmico para análises ambientais com inúmeras possibilidades. Como exemplo, no caso 

do estuário do rio Coreaú, o uso do módulo FLOW do modelo Delft-3D simula variações nas 

magnitudes das principais forçantes meteoceanográficas que condicionam o sistema estuarino. 

No entanto, para validação do modelo é imprescindível à utilização de dados in situ para 

verificar o quão representativo ou não está sendo o modelo desenvolvido com relação aos 

resultados teóricos.  

 

4.1.  Modelo Hidrodinâmico Delft3D 
 

Delft3D é um modelo numérico inter-multidisciplinar desenvolvido pelo instituto de 

pesquisa Deltares, localizado em Delft, Holanda. O modelo Delft-3Dé composto por diferentes 

A B 
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módulos, agrupados na mesma interface, sendo estes: o principal que simula processos 

hidrodinâmicos (FLOW), processos morfodinâmicos (MOR), propagação de ondas curtas 

(WAVE), qualidade de água em grandes reservatórios (WARQ), qualidade de água em 

reservatórios médios e transporte de partículas (PART), modelagem ecológica (ECO), transporte 

de sedimentos coesivos e não coesivos (SED),e componentes químicos e interações (CHEM).  

 

4.1.1. Descrição do modelo Delft3DFLOW 
 

O Delft3D- FLOW é um modelo multidimensional (2D e 3D) de simulação 

hidrodinâmica que utiliza o método de diferenças finitas para  um conjunto de equações de 

balanço: momentum (equação de Navier de Stokes para movimento, incluindo os efeitos de 

rotação da Terra), volume (equação da continuidade), sal, calor e equação do estado da água do 

mar (Equação Tumlirz, empiricamente desenvolvida por Eckart (1958)). O FLOW também é a 

base hidrodinâmica para os outros módulos do Delft3D (Delft Hydraulics, 2001).  

 

Em simulações 3D, a coordenada vertical empregada pelo modelo é a coordenada σ, ou 

profundidade adimensaional, Z= z/h(t), que varia de -1 a 0, de tal modo que torna a dimensão 

vertical independente da profundidade.  

 

Este modelo tem por hipótese algumas aproximações aplicadas para regiões de águas rasas:  

 

- A aproximação de Boussinesq é utilizada no cálculo do componente baroclínico da força do 

gradiente de pressão, que leva em consideração a variação longitudinal do campo de densidade; 

- As simulações podem ser forçadas por correntes nas fronteiras abertas, por maré, pela tensão 

cisalhamento do vento na superfície, por gradientes de pressão causados pela inclinação da 

superfície livre, e por gradientes horizontais de densidade.  

- As equações de Navier-Stokes são resolvidas para um fluxo incompressível, que além do efeito 

de Coriolis tem a adição da aceleração local e advectiva, em águas rasas (Delft Hydraulics, 

2001). Os movimentos verticais dependem da equação da continuidade.  

 

O modelo Delft3D FLOW dispõe de três sistemas de referência:  
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1) Sistemas de coordenadas artesianas (x, y, z), com o plano horizontal (x, y) e vertical (y).  

2) Sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonais (𝜉, 𝜂, 𝜎).  

3) Sistemas de coordenadas esféricas (λ, ϕ, σ).  

 

O modelo utiliza no Sistema Internacional de Unidades nos cálculos das suas grandezas.  

 

Para o sistema esférico, tem-se:  

Z = σ 

ξ=λ, onde λ é a longitude. 

η=ϕ 

√𝐺𝜉𝜉  =R cos ϕ, onde ϕ = é a latitude.  

√𝐺𝜂𝜂 =R , onde o R é o raio da Terra (R=6370 km).  

 

Para a coordenada vertical σ é utilizada a relação proposta por (Philips, 1957), onde: 

 

𝜎 =  
𝑧−𝜍

𝑑+ 𝛿
=  

𝑧− 𝜍

𝐻
         Equação 12 

 

onde,  

d= profundidade média da coluna de água, 

ς = variação da superfície livre, 

H = d + ς,  

z = coordenada cartesiana na vertical.  

 

A equação da continuidade, sob condições de uma média vertical, é expressa por:  

Equação 13 

𝜕𝜍

𝜕𝑡
+

1

√𝐺𝜉𝜉√𝐺𝜂𝜂

𝜕[(𝑑+ 𝜍)𝑈√𝐺𝜂𝜂]

𝜕𝜂
+

1

√𝐺𝜉𝜉√𝐺𝜂𝜂
+

𝜕[(𝑑+ 𝜍)𝑉√𝐺𝜉𝜉]

𝜕𝜂
= 𝐻 ∫ (𝑞𝑖𝑛 + 𝑞𝑜𝑢𝑡)

0

−1
𝑑𝜎 + 𝑃 − 𝐸 
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onde qin e qout são respectivamente fontes e sumidouro de água por unidade de volume. Os 

termos P e E representam fontes e sumidouros referentes à precipitação e evaporação, e √𝐺𝜉𝜉 =R 

cos ϕ e √𝐺𝜂𝜂 =R, com latitude ϕ e o raio médio da Terra R ~ 6.370 m.  

O transporte de sal é expresso numa forma conservativa, com a resolução através da equação da 

advecção e difusão.      

Equação 14 

𝜕(𝑑 + 𝜍)𝑆

𝜕𝑡
+  

1

√𝐺𝜉𝜉√𝐺𝜂𝜂

{
𝜕[√𝐺𝜂𝜂(𝑑 + Ϛ)]𝑢𝑆

𝜕𝜉
+

𝜕[√𝐺𝜉𝜉(𝑑 + Ϛ)]𝑣𝑆

𝜕𝜂
} + ⋯ 

𝜕𝜔𝑆

𝜕𝜎
=  

𝑑 + Ϛ

√𝐺𝜉𝜉√𝐺𝜂𝜂

{
𝜕

𝜕𝜉
[𝐷ℎ  

√𝐺𝜂𝜂

√𝐺𝜉𝜉

𝜕𝑆

𝜕𝜉
] +  

𝜕

𝜕𝜂
[𝐷ℎ

√𝐺𝜉𝜉

√𝐺𝜂𝜂

𝜕𝑆

𝜕𝜂
]} + ⋯ 

...+
1

𝑑+Ϛ

𝜕

𝜕𝜎
[𝐷𝑣

𝜕𝑆

𝜕𝜎
] −  𝜆𝑑(𝑑 + Ϛ)𝑆 + 𝑆 

O Delft3D-Flow foi desenvolvido para diversas áreas de aplicação, expressas a seguir:  

 

 Estudos de correntes geradas por maré (forçante barotrópica) e/ou por fluxos de vento 

(ex.: tempestade); 

 Estratificação e fluxos impulsionados pela densidade; 

 Simulações de descargas fluviais; 

 Simulações de reservatórios e lagos profundo; 

 Simulações de tsunamis, ondas de enchentes;  

 Descargas de água doce em baías; 

 Intrusão salina; 

 Estratificação térmica em reservatórios, lagos, e mares; 

 Transporte de materiais dissolvidos e poluentes; 

 Transporte de sedimentos e processos morfodinâmicos; 

 Fluxos não hidrostáticos; 

 

Para o uso do Delft3D-Flow alguns utilitários são importantes (Tabela 12): 
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Tabela 12 - Descrição dos principais módulos do Delft3D-Flow.   

Módulo Descrição 

Delft3D-

RGFGRID 

Para geração das grades curvilíneas. 

Delft3D-

QUICKIN 

Preparação e manipulação de dados inseridos na grade, como batimetria e 

condições iniciais (níveis de água, salinidade e concentração de constituintes).  

Delft3D-TRIANA Para a realização de análise de marés fora da série temporal gerada pelo Delft3D-

FLOW 

Delft3D-TIDE Para desempenho das análises de marés das séries temporais das medições de 

níveis de água e velocidades.  

Delft3D-NESTHD Para geração de condições de contorno de um modelo global para um modelo 

aninhado. 

Delft3D-GPP Para visualização e animação dos resultados da simulação 

Delft3D-

QUICKPLOT 

Segunda ferramenta para visualização e animação dos resultados simulados 

Fonte: DELTARES (2011). 

 

 

4.2. Características da Grade 
 

 

A grade utilizada nas simulações é relativamente simples e abrange dois principais 

setores: a) a área estuarina do rio Coreaú, e, b) pequena porção da região costeira adjacente, nas 

proximidades da cidade de Camocim, onde o rio desemboca. Optou-se pela utilização de uma 

grade telescópica (Hill, 1968) que viabiliza uma previsão numérica em uma escala de tamanho 

menor que do que é normalmente disponível sem aumentar consideravelmente o espaço e tempo 

computacional. A quantidade de pontos utilizados foi de 16.981 e células nas direções M e N um 

total de 222 e 907 pontos, respectivamente. A maior resolução foi aplicada na região estuarina e 

diminui em direção à costa. (Figura 14).  
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Figura 14- Grade hidrodinâmica desenvolvida para as simulações numéricas e o símbolo▲ representa os 

flutuadores (drogues) utilizados na simulação para o cálculo do tempo de residência e descarga.  

Fonte: próprio autor.  
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Condições de contorno  

 

O domínio do modelo possui quatro contornos, sendo três externos e um interno. Os 

contornos externos representam a região costeira adjacente, nomeados de Leste, Norte e Oeste, e 

o limite a montante do estuário.  Os contornos representam os limites onde as forçantes do 

modelo são impostas, sendo a dinâmica da maré no contorno externo, região costeira, e a 

descarga fluvial no limite do estuário. Foram definidos três pontos de observações ao longo do 

domínio interno em concordância com a localização dos pontos de coleta de dados. Os dados 

batimétricos coletados foram inseridos neste domínio e o método de interpolação triangular 

gerou a batimetria para o sistema. A interpolação foi realizada na ferramenta QUICKIN do 

Delf3D.  

 

4.3. Calibração e Validação 

 

A calibração e validação são processos fundamentais no desenvolvimento e 

confiabilidade de um modelo numérico. Para considerar o modelo uma ferramenta confiável para 

determinados estudos é necessário realizar a calibração validação com parâmetros conhecidos e 

ajustes conforme os resultados das simulações iniciais. A calibração é a fase inicial desse 

desenvolvimento. No caso, a calibração é o processo de ajustes do modelo, no qual alguns 

parâmetros são testados para reduzir a diferença entre os dados observados e simulados. Na 

validação, o modelo ajustado é configurado com um conjunto de dados e conforme os resultados 

das simulações são avaliados a capacidade de reprodução de fenômenos ou processos dinâmicos. 

Um modelo validado é confiável e proporciona um avanço nos estudos com a modelagem 

numérica.  

 

Para quantificar a concordância entre os resultados observados e modelados na calibração 

e na validação, foram calculados para cada variável, a raiz do erro quadrático médio (REQM) 

(Equação 15) e método sugerido por Willmott (1981), baseado no parâmetro de Skill definido 

por Warner et al. (2005) (Equação 16). 

 
 

REQM = √
∑𝑙=1

𝑛 │|𝑋𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜− 𝑋𝑜𝑏𝑠|²

𝑁
       Equação 15 
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Skill = 1 - 
∑│|𝑋𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜− 𝑋𝑜𝑏𝑠|²

∑│|𝑋𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜− 𝑋𝑜𝑏𝑠|+ ∑│|𝑋𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜− 𝑋𝑜𝑏𝑠|²
     Equação 16 

 
 

O parâmetro de Skill varia entre zero (0) e um (1), indicando total discordância ou 

completa concordância, entre os resultados das observações e do modelo. Allen et al. (2007) 

classificou os valores de Skill > 0,65 como excelente, 0,5-0,65 como muito bom, 0,2-0,5 como 

bom e < 0,2 como pobre. 

 

4.4. Configuração do modelo Delft3D-Flow 
 

Primeiramente, as simulações foram realizadas por um período de um ano, com dados 

mensais, a fim de observar a variação interanual da salinidade, no entanto o tempo 

computacional e o tamanho dos arquivos de saída limitaram esse método. Optou por tentar 

representar a variação da salinidade por um período de um e dois meses, com dados diários, e os 

resultados foram representativos. As simulações com período de dois meses foram configuradas 

com dados diários referentes aos principais meses dos períodos chuvoso (março e abril) e seco 

(setembro e outubro), e a simulação de um mês foi realizada para representar as duas 

amostragens de salinidade ao longo do estuário nos meses de maio e agosto (Tabela 11).  

 

4.4.1. Simulação anual (01/01/2012 a 31/12/2012) 

 

A simulação anual mencionada acima representou o ano de 2012, considerado um dos 

mais críticos em termos de temperatura, volumes precipitados e ausência de vazão.  As forçantes 

meteoceanográficas utilizadas para esta simulação foram: a) batimetria por Colares (2015); b) 

principais componentes harmônicas de maré disponibilizadas pela Fundação de Estudos Mar 

(FEMAR) para o Porto de Camocim (CE) (Anexo 02); c) dados mensais de precipitação 

disponibilizados pela FUNCEME e dados mensais de evapotranspiração de referência calculados 

por métodos empíricos; e, d) vazão média mensal disponível pelo Sistema de Informações 

Hidrográficas (HidroWeb) da ANA  (Tabela 13).  
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Tabela 13 - Constantes harmônicas selecionadas para a validação da maré local. 

Componentes Semi-amplitude (H) 

(cm) 

Fase 

(graus) 

M2 112,3 144 

S2 0,356 170 

N2 0,232 138 

O1 0,081 221 

K1 0,081 230 

         Fonte: próprio autor. 

 Para simulação anual, os parâmetros físicos constantes para o domínio numérico foram: a 

densidade da água, 1.024 kg.m
-3

, a gravidade, 9,81 m.s
-2

, e a temperatura, 27°C.  Para as 

condições de contorno de fundo, o coeficiente de rugosidade foi definido pela formulação de 

Chézy nas duas direções (U, V). Os coeficientes de rugosidade e difusividade horizontal e 

vertical foram definidos no processo de calibração do modelo. Após a calibração, foi simulado 

um cenário com dados conhecidos para o ano de 2012. (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Parâmetros definidos pelo processo de calibração do modelo hidrodinâmico. 

Parâmetro Valor 

Passo de tempo 30s 

Número de camadas-Z verticais 5 

Viscosidade horizontal 1,0 m
2
.s-1 

Difusividade horizontal 1,0 m
2
.s-1 

Viscosidade vertical 1,0 x10-7 m
2
.s-1 

Difusividade vertical 1,0 x10-7 m
2
.s-1 

Número de Chézy 45 

Modelo de fechamento de turbulência K-Epsilon 

Fonte: próprio autor. 

 

Os parâmetros adicionais inseridos na configuração da simulação anual foram os 

seguintes: descarga fluvial (valor 0, registrado pela ANA para o ano simulado), precipitação 

(disponibilizado pela FUNCEME e inserida no modelo no formato mm/hora), evapotranspiração 

(estimada por método empírico e também inserida no formato mm/hora), temperatura (PCD 

Camocim/FUNCEME), e o tempo disposto em minutos acumulados (Tabela 15).  
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Tabela 15 - Configuração dos parâmetros adicionais da simulação anual do ano de 2012. 

Período 

(meses) 

Precipitação 

(mm/hora) 

Evapotranspiração 

(mm/hora) 

Temperatura 

do ar (°C) 

Vazão 

(m³.s
-1

) 

Janeiro 5,0 x 10
-2

 1,5 x 10
-1

 26.9 0.0 

Fevereiro 1,7 x 10
-1

 1,3 x 10
-1

 25.9 0.0 

Março 1,9 x 10
-1

 1,1 x 10
-1

 25.4 0.0 

Abril 1,4 x 10
-1

 1,1 x 10
-1

 25.9 0.0 

Maio 5,0 x 10
-2

 1,1 x 10
-1

 25.9 0.0 

Junho 3,0 x 10
-2

 1,3 x 10
-1

 26.3 0.0 

Julho 0 1,8 x 10
-1

 26.9 0.0 

Agosto 0 2,0 x 10
-1

 27.4 0.0 

Setembro 0 2,1 x 10
-1

 27.8 0.0 

Outubro 0 2,2 x 10
-1

 28.5 0.0 

Novembro 0 2,1 x 10
-1

 27.9 0.0 
Dezembro 0 1,7 x 10

-1
 27.9 0.0 

Fonte: próprio autor. 

 

4.4.2. Simulação mensal (2 meses - 01/09/2012 a 01/11/2012) 
 

Visto que os testes realizados na simulação anual acarretaram um longo tempo 

computacional e necessitava de grande armazenamento, as simulações mensais foram ajustadas e 

calibradas para otimizar o tempo e representar o objetivo do estudo. Após alguns ajustes, foram 

inseridos os dados diários referentes ao período de 01 de setembro de 2012 a 01 de novembro de 

2012 para simular o cenário observado no período seco (Tabelas 10, 11 e 16).  

 
Tabela 16 - Configuração dos parâmetros adicionais da simulação para 2 meses (Setembro e Outubro) do 

ano de 2012. 

Precipitação 

 (mm/hora) 

Evapotranspiração  

(mm/hora) 

Temperatura 

 (°C) 
0 1,0 x 10-1 29,1 

0 1,9 x 10-1 28,3 

0 2,0 x 10-1 29,3 

0 2,0 x 10-2  28,3 

0 1,9 x 10-1 28,1 

0 1,9 x 10-1 26,6 

0 1,9 x 10-1 27,6 

0 2,0 x 10-1 29,2 

0 1,9 x 10-1 27,4 

0 1,9 x 10-1 27,0 

0 9,0 x 10-2  26,5 

0 7,0 x 10-2  27,3 

0 1,8 x 10-1 27,2 

0 1,9 x 10-1 28,1 

0 8,0 x 10-2  28,6 

0 1,9 x 10-1 27,8 
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0 6,0 x 10-2  29,3 

0 1,8 x 10-1 27,6 

0 1,8 x 10-1 26,7 

0 6,0 x 10-2  27,1 

0 1,2 x 10-1 27,8 

0 1,9 x 10-1 28,0 

0 1,6 x 10-1 29,0 

0 1,9 x 10-1 29,3 

0 1,4 x 10-1 27,7 

0 1,9 x 10-1 27,3 

0 9,0 x 10-2  27,0 

0 1,9 x 10-1 28,8 

0 1,9 x 10-1 27,2 

0 6,0 x 10-2  27,8 

0 2,0 x 10-1 28,3 

0 1,6 x 10-1 29,3 

0 1,5 x 10-1 30,3 

0 2,0 x 10-1 29,2 

0 2,0 x 10-1 27,8 

0 2,1 x 10-1 29,5 

0 8,0 x 10-2  29,1 

0 1,5 x 10-1 29,2 

0 1,1 x 10-1 28,8 

0 1,6 x 10-1 28,3 

0 1,9 x 10-1 28,2 

0 1,5 x 10-1 28,0 

0 2,0 x 10-1 29,1 

0 1,9x 10-1 28,5 

0 1,0 x 10-1 28,5 

0 1,4 x 10-1 28,9 

0 1,3 x 10-1 30,1 

0 1,1 x 10-1 29,0 

0 2,0 x 10-1 27,8 

0 2,0 x 10-1 28,2 

0 8,0 x 10-2  27,0 

0 2,0 x 10-1 29,3 

0 1,1 x 10-1 29,0 

0 2,0 x 10-1 29,6 

0 9,0 x 10-2  29,6 

0 1,5 x 10-1 29,5 

0 2,0 x 10-1 28,0 

0 1,9 x 10-1 28,5 

0 2,0 x 10-1 27,4 

0 1,9 x 10-2  28,5 

0 1,9x 10-1 27,8 

0 1,9x 10-1  27 

        Fonte: próprio autor. 

 
 

4.4.3.  Simulação mensal (1 mês - 01/05/2013 a 31/05/2013 e 01/08/2013 a 31/08/2013) 
 

No período de maio (25/05/2013) e agosto (22/08/2013) foram realizados perfis de 

distribuição longitudinal de salinidade na área de estudo. Com intuito de simular a distribuição 

observada, optou-se por calibrar o modelo com dados diários dos meses supracitados. O mês de 
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maio foi marcado por presença de precipitação e vazão; em contrapartida, no mês de agosto não 

ocorreu precipitação e vazão. Os parâmetros físicos constantes descritos na simulação anual são 

os mesmos para estas simulações (Tabela 13 e 14). As configurações adicionais são referentes ao 

mês de cada simulação, maio e agosto, respectivamente, conforme as Tabelas 17 e 18.  

 

Tabela 17 - Configuração dos parâmetros adicionais da simulação para o mês de Maio de 2013. 
Precipitação 

(mm/hora) 

Evapotranspiração  

(mm/hora) 

Temperatura 

 (°C) 

1,5 5 x 10
-2 

 26 

0 6 x 10
-2 

 26 

0 9 x 10
-2 

 26 

8,0 x 10
-2 

 5 x 10
-2 

 26 

0 1 x 10
-1

 26 

0 3x 10
-2 

 26 

2,5 x 10
-1

 1x 10
-2 

 26 

3,0 x 10
-1

 5x 10
-2 

 26 

3.0 x 10
-1

 1x 10
-2 

 26 

4.0 x 10
-2

 5x 10
-2 

 26 

0 1x 10
-2 

 26 

0 8x 10
-2 

 26 

1,1 1x 10
-2 

 26 

4.0 x 10
-2

 1x 10
-2 

 26 

7.0 x 10
-1

 1x 10
-2 

 26 

0 4 x 10
-2 

 26 

0 5 x 10
-2 

 26 

0 4 x 10
-2 

 26 

2,3 1 x 10
-2 

 26 

4.0 x 10
-2

 5 x 10
-2 

 26 

0 5 x 10
-2 

 26 

2.0 x 10
-1

 7 x 10
-2 

 26 

2.0 x 10
-1

 6 x 10
-2 

 26 

4.0 x 10
-1

 1 x 10
-2 

 26 

7.0 x 10
-1

 7 x 10
-2 

 26 

0 1 x 10
-2 

 26 

0 4 x 10
-2 

 26 

0 1 x 10
-2 

 26 

0 1x 10
-2 

 26 

0 1.x 10
-2 

 26 

0 2 x 10
-2 

 26 

       Fonte: próprio autor. 
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Tabela 18 - Configuração dos parâmetros adicionais da simulação para o mês de Agosto de 2013. 
 

Precipitação 

(mm/hora) 

Evapotranspiração  

(mm/hora) 

Temperatura 

 (°C) 

0 8,0 x 10
-2

 28,5 

0 8,0 x 10
-2

 27,7 

0 9,0 x 10
-2

 28,0 

0 1,0 x 10
-1

 28,3 

0 1,0 x 10
-1

 30,2 

0 1,0 x 10
-1

 29,9 

0 1,0 x 10
-1

 28,2 

0 9,0 x 10
-2

 27,9 

0 9.0 x 10
-2

 27,7 

0 9.0 x 10
-2

 29,6 

0 8.0 x 10
-2

 27,9 

0 9.0 x 10
-2

 27,9 

0 1.0 x 10
-1

 29,4 

0 1.1 x 10
-1

 30,5 

0 1.2 x 10
-1

 31,1 

0 1.2 x 10
-1

 31,8 

0 9.0 x 10
-2

 31,1 

0 9.0 x 10
-2

 28,6 

0 1.7 x 10
-1

 28,8 

0 1.0 x 10
-1

 28,1 

0 9.0 x 10
-2

 28,7 

0 9.0 x 10
-2

 31,0 

0 9.0 x 10
-2

 31,7 

0 1.8 x 10
-1

 30,9 

0 1.0 x 10
-1

 29,7 

0 9.0 x 10
-2

 28,7 

0 1.1 x 10
-1

 28,2 

0 1.7 x 10
-1

 28,3 

0 1.0 x 10
-1

 31,2 

0 7.0 x 10
-2

 31,1 

0 1.8 x 10
-1

 30,6 

         Fonte: próprio autor. 

 

4.4.4. Simulações com diferentes valores de vazão  
 

Para avaliar o comportamento da distribuição da salinidade ao longo do estuário com 

condições não observadas, foram definidos cinco diferentes cenários. Dentre os seis cenários 

definidos para as simulações com o modelo hidrodinâmico (Delft3D), os três primeiros 

representam situações de ausência de vazão e descarga mínima (1 e 6 m³.s
-1

) para a região, e os 

outros três representam registros de maior descarga fluvial, sendo o primeiro com o valor de 30 

m³.s
-1

, valor resultante descrito em Molisani, Cruz e Maia (2006),o segundo valor foi o dobro da 

vazão do anterior e o último cenário com um extremo de 300 m³.s
-1

, valor atípico para a região, 
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registrado no mês de abril de 2009. As configurações adicionais dos cenários correspondem aos 

dados de precipitação e evapotranspiração dos meses de março e abril.  O período de simulação 

para cada cenário foram de dois meses. Os cenários definidos estão descritos a seguir:  

 

Vazão 0m³.s
-1

 (Cenário 1)  

O primeiro cenário representa a realidade do período seco na região de estudo, no qual não há 

registros de precipitação e descarga fluvial. O cenário foi configurado com os parâmetros 

definidos na Tabela 15 e os parâmetros adicionais da simulação para dois meses (Tabela 16).  

 

Vazão 1 m³.s
-1

 (Cenário 2)  

O segundo cenário foi simulado com um valor total diário1 m³.s
-1

no contorno interno para 

verificar se ocorre alguma alteração na distribuição das isohalinas com um valor mínimo.  

 

Vazão 6 m³.s
-1

 (Cenário 3)  

O terceiro cenário foi simulado com um valor médio diário de 6 m³.s
-1

 no contorno interno para 

novamente verificar o efeito da pequena descarga fluvial na distribuição das isohalinas e no 

tempo de descarga de flutuadores. Esse valor foi escolhido em função da vazão regularizada para 

o maior rio do estado do Ceará, rio Jaguaribe no ano de 2012, informada pelo DNOCS (2015).   

 

Vazão 30m³.s
-1

 (Cenário 4)  

O quarto cenário foi simulado com um valor resultante de vazão para o estuário conforme 

descrito por Molisani, Cruz e Maia (2006). Espera-se que a partir desse cenário ocorram maiores 

alterações no comportamento das isohalinas no sistema estuarino.  

 

Vazão 60m³.s
-1

 (Cenário 5) e Vazão 300 m³.s
-1

 (Cenário 6)  

Os cenários 5 e 6 foram simulados com objetivo de representar eventos de descarga fluvial 

atípico, visto que o modelo foi configurado com valores diários superiores aos que foram 

registrados pela ANA no período de 2012 a 2015. Vale ressaltar que para o ano de 2012, os 

dados disponibilizados da estação fluviométrica Granja registram ausência de vazão para a 

região, ou seja, 0 m³.s
-1

, e na estação Moraújo foram registrados valores de vazão máxima 

mensal inferior a 20 m³.s
-1

. O dado de vazão do cenário 5 foi definido com base no ano de 2009, 
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que registrou valores elevados de precipitação (~2000 mm anual) e foram registrados valores 

máximos nos meses de março e abril em torno de 300 m³.s
-1

.  

 

4.4.5. Simulação com condições de ano atípico  
 

Após as simulações de cada período observado (Outubro, Maio e Agosto), e com 

diferentes cenários de vazão, representando assim os períodos úmido e seco, surgiu a 

necessidade de representar um quadro de inversão de condições após ano extremo, ou seja, 

utilizando dados de vazão e precipitação de um ano com condições acima da média.  

 

O modelo foi configurado com dados de precipitação e evapotranspiração dos meses de 

março a outubros, assim como os registros de vazão dos meses mencionados, referentes ao ano 

de 2009. Essa simulação tem o intuito de representar se o estuário do rio Coreaú irá adquirir 

condições hipersalinas no período seco independente do período úmido registrar volumes de 

água doce (precipitação e descarga fluvial) acima da média.  

 

4.5. Modelo de Trajetória de Flutuadores  
 

Neste trabalho, foram distribuídos 10 flutuadores uniformemente na grade numérica do 

modelo hidrodinâmico (Delft3D) para calcular o tempo de residência e o tempo de descarga por 

meio do método de partículas Lagrangeano, conforme descrito em Dyer, 1986 e Dimou & Adans 

(1993).  

 

O método de partículas Lagrangeano calcula o deslocamento de cada flutuador no tempo 

e no espaço, conforme as coordenadas geográficas da grade, as quais funcionam como 

indicadores do comportamento e o período referente à trajetória para a região costeira adjacente. 

Foram utilizadas as configurações descritas anteriormente do modelo hidrodinâmico (Delft3D) 

para as simulações.  

 

As condições climáticas e hidrológicas do rio Coreaú caracterizam a região em dois 

períodos distintos, e para verificar e quantificar os diferentes tempos de residência e descarga em 
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condições encontradas no período chuvoso e seco foi simulado cinco cenários com diferentes 

valores de vazão. Os cenários foram descritos no subitem anterior.   

 
 

CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Este capítulo aborda os resultados e discussões dos dados observados, secundários e modelados. 

A sequência de apresentação dos resultados segue a configuração do capítulo 3. Primeiramente é 

mostrado a análise das séries de precipitação, os dados de evapotranspiração de referência (ETo) 

obtidos por métodos empíricos, e o extrato do balanço hídrico climatológico para cada ano da 

série temporal. Em seguida, a dinâmica dos regimes de vazão e precipitação, apresentando a 

correlação entre as séries temporais dos dados adquiridos por estações hidrometeorológicas. Os 

dados observados de perfis verticais de salinidade ao longo de um ciclo semidiurno de maré 

(13h) e a distribuição longitudinal de salinidade são apresentados, e, por fim, e não menos 

importante os resultados das simulações realizadas no modelo hidrodinâmico Delft3D.  

 

1. SÉRIES DE PRECIPITAÇÃO 
 

Para analisar o comportamento das chuvas dentro do escopo do estudo foram utilizadas 

séries temporais de três postos pluviométricos localizados na bacia hidrográfica do Coreaú. A 

série temporal de precipitação do posto Camocim (Tabela 5) foi utilizada para compreender o 

comportamento sazonal da chuva da região e os dados mensais referentes ao período de 2008 a 

2015 foram inseridos na elaboração do balanço hídrico climatológico (BHC).  

 

Os postos Granja e Moraújo (Tabela 09) possuem séries históricas de precipitação e 

vazão. Essas séries históricas foram utilizadas para compreender a distribuição das chuvas ao 

longo da área de drenagem do rio Coreaú e para estudar a dinâmica entre os regimes das 

variáveis. Os três postos Camocim, Granja e Moraújo possuem quarenta e três (43) anos de série 

temporal de precipitação, referente ao período de 1973 a 2015 (Figura 15).  
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Figura 15 - Distribuição da série histórica de precipitação dos três postos pluviométricos. 

 

As séries temporais de precipitação dos três postos apresentaram a mesma tendência 

cíclica de distribuição mensal e anual, porém são expressivos os outliers ao longo das séries. 

(Figura 15, Tabela 19). Considerando os dados dos postos Camocim e Granja, que possuem as 

maiores séries temporais, se verificou picos mais pronunciados de precipitação nos períodos 

1973-1974, 1985-1986 1995-1996 e o ano de 2009. As anomalias de TSM no Pacífico Equatorial 

que caracterizam o El Niño Oscilação Sul (ENOS) podem afetar o clima e os padrões de vento, o 

que reflete em interferências no regime de chuvas em regiões tropicais e latitudes médias.  Este 

fenômeno atmosférico-oceânico apresenta duas fases distintas, o El Niño e a La Niña, o primeiro 

está correlacionado ao decaimento de eventos de chuvas, e o segundo contribui para o aumento 

dos índices pluviométricos no Nordeste do Brasil.  

Em relação a esse fenômeno e os eventos de chuva na região de estudo, é possível dizer 

que os períodos 1973-1974, 1985-1986, 1995-1996 e o ano de 2009 mostraram a predominância 

de eventos de La Niña, apresentando os maiores índices pluviométricos. Em relação ao El Niño, 

os períodos 1977 a 1980 (fraco), 1983-1984 (forte), 1997-1998 (muito forte) foram marcados por 

baixos índices pluviométricos. O ano de 2012 foi um dos períodos mais secos na região, e de 
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acordo com a NOOA (2012) foi marcado por transição de condições de La Niña e El Niño, além 

de ter sido considerado um dos anos mais quentes do século passado.    

Na série temporal de Moraújo, a exceção foi o pico de precipitação no ano de 1988, 

marcado por evento de forte La Niña, que atua positivamente na ocorrência de chuvas na região 

Nordeste (Kousky e Ropelewski (1989); Kayano e Andreoli 2004).  

Tabela 19 - Estatística básica dos dados de precipitação de cada posto pluviométrico. 

Postos Pluviométricos Camocim (C) Granja (G) Moraújo (M) 

Média 92,8 85,1 93,5 

Mediana 21,5 26,1 21,3 

Desvio Padrão 136,8 121,2 135,6 

 

As séries de precipitação mensal apresentam um comportamento significativamente 

similar nas três localidades, o que é esperado diante a pequena variação nas taxas de precipitação 

ao longo da bacia hidrográfica do Coreaú (INESP, 2009). Com a normalização das séries 

temporais dos três postos supracitados, o comportamento da distribuição sazonal de precipitação 

na região fica mais evidente. É possível destacar o padrão da distribuição de chuvas ao longo do 

primeiro semestre (janeiro a junho), com maiores valores encontrados nos meses de março e 

abril, e valores bem próximos à zero no segundo semestre, com menores valores registrados nos 

meses de outubro e novembro (Figura 16, Tabela 20).  

Figura 16 - Séries temporais de precipitação normalizadas por métodos estatísticos. 
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Tabela 20 - Distribuição percentual da precipitação normalizada para os três postos pluviométricos. 

Meses Camocim % Soma Granja % Soma Moraújo % Soma 

Jan 106,33 8,86%  140,19 11,68%  121,9 10,16%  

Fev 219,33 18,28%  

71,79% 

231,70 19,31%  

68,66 

214,2 17,85%  

68,85 Mar 336,44 28,04% 304,60 25,38% 301,5 25,12% 

Abr 305,61 25,47% 287,65 23,97% 310,5 25,88% 

Mai 154,17 12,85%  141,50 11,79%  153,6 12,80%  

Jun 42,64 3,55%  38,05 3,17%  37,1 3,09%  

Jul 12,92 1,08%  16,20 1,35%  16,5 1,37%  

Ago 1,90 0,16%  1,57 0,13%  2,8 0,23%  

Set 0,01 0,00%  0,95 0,08%  0,6 0,05%  

Out 1,21 0,10%  3,52 0,29%  2,8 0,23%  

Nov 1,52 0,13%  4,31 0,36%  7,1 0,59%  

Dez 17,92 1,49%  29,76 2,48%  31,5 2,62%  

SOMA 1200,0 100 %  1200,0 100%  1200,0 100%  

 

A distribuição percentual das precipitações apresenta um quadro bem similar entre os três 

postos pluviométricos. O primeiro úmido, que corresponde ao período de janeiro a junho, 

representa cerca de 97,04% do total anual para Camocim, 95,3% para Granja e 95% para 

Moraújo. Cerca de 70% da precipitação anual ocorre apenas em três meses do ano, 

predominantemente nos meses fevereiro, março e abril (Tabela 20).  O mês de março 

corresponde aos maiores volumes precipitados no município de Camocim (28%) e Granja (25%) 

e em Moraújo o mês de abril apresenta a maior taxa de precipitação com quase 26% do volume 

anual. Morais et al. (2006) define que 62% das precipitações ocorrem nos meses fevereiro, 

março e abril ou março, abril e maio para os municípios de Cascavel, Horizonte e Pindoretama. 

Campos e Studart (2003) observaram médias anuais de 1032,3 mm para Camocim, para a série 

temporal de precipitação referente ao período de 1969 a 1998, disponibilizada pelo Instituto de 

Pesquisa e Informação do Ceará (IPLANCE).  

 

Analisando a série normalizada de precipitação e os anos de 2012 e 2009, é possível notar 

as grandes diferenças entre os índices pluviométricos dos respectivos anos. O ano de 2009 

registrou 64,4 % a mais de taxa de precipitação acumulada em relação à climatologia referente 

ao período de 1973 a 2015. Em contrapartida, o ano de 2012, registrou baixos índices 

pluviométricos correspondendo a apenas 31,3% de precipitação em comparação com a 

climatologia (Figura 17). 
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Figura 17 - Comparação entre os anos de 2009, 2012 e a precipitação normalizada referente ao período 

de 1973 a 2015. 

Fonte: próprio autor.  

2. SÉRIE DE ESTIMATIVA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA (ETo) 
 

Há uma lacuna de dados de evaporação nas estações meteorológicas instaladas ao longo do 

Estado do Ceará. A plataforma de coleta de dados (PCD) instalada no municipio de Camocim 

dispõe de dados meteorológicos, mas não coleta dados de evaporação. No entanto, os dados 

meteorológicos disponíveis possibilitaram a realização do cálculo de estimativa de 

evapotranspiração de referência (ETo) por diferentes métodos empíricos. A evapotranspiração 

representa o total de água transferida para a atmosfera, sendo o composto da evaporação dos 

corpos hídricos e a transpiração das plantas. A disponibilidade dos dados de estimativa de ETo é 

fundamental para somar no processo de caracterização da região e para a elaboração do BHC.  

 

Os dados meteorológicos da PCD de Camocim foi preponderante para a elaboração da série 

temporal de ETo referente ao período de 2008 a 201. O método universal Penman-Monteith 

(PM-FAO56) foi referência para esse estudo, e os treze (13) métodos empíricos descritos na 

Tabela 7 foram comparados estaticamente com o PM-FAO56.  
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A distribuição da umidade relativa do ar (UR) e ETO média mensal ao longo da série 

temporal (2008 a 2015) foram utilizadas para caracterizar os períodos úmido e seco. No caso, os 

meses de janeiro a junho foram considerados como enquadrados no período úmido, com valores 

médios de UR superiores a 70%. E os meses de julho a dezembro com valores inferiores a 70% 

foram considerados como o período seco. Os valores de ETo no período úmido são inferiores a 

3,5 mm/dia, e no período seco são superiores a 3,5 mm/dia.  Os valores mínimos de ETo e 

máximos de UR são obtidos nos meses de Abril (2,35 mm.d
-1

)  e Maio (2,30 mm.
-1

), 

respectivamente; e os valores máximos de ETo e mínimos de UR são encontrados nos meses de 

Outubro (4,89 mm.
-1

) e Novembro (4,81 mm.
-1

), respectivamente (Figura 18).  

 

 
Figura 18 - Média mensal da ETo estimada pelo método Penman-Monteith FAO 56, e da umidade 

relativa do ar, referente ao período de janeiro de 2008 a Dezembro de 2015, para o município de 

Camocim, CE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no índice “c” desenvolvido por Sentelhas e Camargo (1997) (Tabela 8), os 

métodos Kpen72, FAO24-Pn e Pen48 possuem desempenho ótimo no período úmido e seco 

(Tabela 21 e 22). Os valores do coeficiente de regressão linear (R²) e não linear (R²) foram os 

maiores também para os três métodos supracitados, com pequena diferença entre o período 

úmido e seco. Os valores de EPE para os três métodos foram os menores, com variação de 0.21 a 

0.13 para o Kpen72, 0.27 a 0.22 para o Pen48, e 0.25 a 0.27 para o FAO24-Pn. Os resultados 
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para os três melhores métodos mostram pequenas diferenças entre os valores encontrados nos 

períodos úmido e seco.  

 

Tabela 21 - Indicadores estatísticos da análise da regressão linear e não linear (R²), erro padrão de 

estimativa (EPE), e o grau de dispersão (%) da correlação de métodos empíricos com o método 

recomendado pela FAO, Penman-Monteith FAO56, para os meses correspondentes ao período seco (julho 

a dezembro) dos anos de 2008 a 2015. 

a
 R² linear: coeficiente de regressão linear; 

b
 R² não linear: coeficiente de regressão não linear; EPE: erro 

padrão de estimativa; r: coeficiente de correlação;  d: índice de exatidão; c: coeficiente de desempenho. 
*
Significativa ao nível de 1%. 

 

 

Os piores desempenhos foram os métodos de Camargo (62 e 71) e Thornthwaite (1948) 

(Tabela 21 e 22). Os métodos de Thornthwaite e de Camargo têm boa aplicabilidade para regiões 

de clima úmido, e tendem a subestimar em regiões de clima árido e semiárido. Dentre os 

métodos baseados na temperatura do ar, Hargreaves & Samani (1985) apresentou “ótimo” 

desempenho em escalas pentadal a mensal na bacia experimental do riacho Gameleira (PE) 

(Moura et al., 2013).  

 

No Estado do Ceará, Almeida et al. (2010) compararam 11 métodos de estimativa de ETo 

para a região de Fortaleza. Os métodos que apresentaram melhor desempenho foram o FAO24-

BCe Kimberly-Penman. O método de FAO24-BC necessita de menor quantidade de dados 

meteorológicos para o cálculo, no entanto, apresentou péssimo desempenho para a região de 

Fortaleza. Os métodos Tanque Classe “A” e Makk57 foram os que mais subestimaram a ETo em 

Fortaleza-CE em 28%,16% e 18,37%, respectivamente. Essa subestimativa quanto a Makk57 

Equações R² linear
a 

R² não linear
b 

 

EPE % r d c Desempenho Ranking 

KPen 72 0,984
*
 0,984

*
 0,21 104,24 0,99

*
 0,99 0,98 Ótimo 1° 

FAO24-Pn 0,941
*
 0,948

*
 0,25 101,52 0,97

*
 0,98 0,951 Ótimo 2° 

Pen48 0,942
*
 0,943

*
 0,27 96,20 0,97

*
 0,98 0,949 Ótimo 3° 

FAO24-BC 0,790
*
 0,792

*
 0,61 101,61 0,89

*
 0,81 0,717 Bom 4° 

FAO24-Rad 0,485
*
 0,539

*
 0,82 104,25 0,70

*
 0,82 0,574 Sofrível 5° 

KPen 96 0,495
*
 0,516

*
 1,02 75,62 0,70

*
 0,71 0,498 Mau 6° 

Turc 61 0,279
*
 0,295

*
 1,97 42,96 0,53

*
 0,45 0,240 Péssimo 7° 

Prs-Tylr 72 0,272
*
 0,281

*
 2,02 41,06 0,52

*
 0,46 0,239 Péssimo 8° 

Harg 85 0,169
*
 0,286

*
 1,83 148,87 0,41

*
 0,50 0,207 Péssimo 9° 

Makk 57 0,271
*
 0,286

*
 1,83 148,87 0,50

*
 0,40 0,206 Péssimo 10° 

Thorn 48 0,172
*
 0,182

*
 2,11 160,55 0,42

*
 0,45 0,189 Péssimo 11° 

Cam 71 0,119
*
 0,125

*
 1,19 124,83 0,34

*
 0,51 0,177 Péssimo 12° 

Cam 62 0,022
*
 0,186

*
 1,93 152,85 0,15

*
 0,44 0,065 Péssimo 13° 
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também foi encontrada por Turco et al. (2008). O método Makk57 foi desenvolvido em regiões 

temperadas, o que pode justificar os resultados encontrados nos dois períodos do ano, e 

principalmente o menor valor no período seco (Tabela 21).   

 

Tabela 22 - Indicadores estatísticos da análise da regressão linear e não linear (R²), erro padrão de 

estimativa (EPE), e o grau de dispersão (%) da correlação de métodos empíricos com o método 

recomendado pela FAO, Penman-Monteith FAO56, para os meses correspondentes ao período úmido 

(janeiro a junho) dos anos de 2008 a 2015. 

a
R² linear: coeficiente de regressão linear; 

b
R² não linear: coeficiente de regressão não linear; EPE: erro 

padrão de estimativa; r: coeficiente de correlação; d: índice de exatidão; c: coeficiente de desempenho. 
*
Significativa ao nível de 1%. 

 
 

Anos extremos  

Os anos 2009 e 2012 foram considerados extremos com base nos registros 

meteorológicos de cada ano, principalmente nos índices pluviométricos, sendo o ano de 2009 

marcado por excedente hídrico e o ano de 2012 por deficiência hídrica. Foram realizadas 

simulações com o modelo hidrodinâmico Delft3D com alguns parâmetros adicionais referentes a 

esses dois períodos para representar os diferentes cenários. As médias mensais dos dados 

climáticos (ETo, Temperatura do ar e Umidade Relativa do ar) para os anos considerados são 

apresentadas nas Figuras 19, 20 e 21.  

 

Observa-se que de uma forma geral as temperaturas são elevadas e apresentam pequena 

variação ao longo dos dois anos para a região, e os maiores valores são registrados no segundo 

Equações 

 

R² linear 
a 

R² não linear
b 

 

EPE % r d c Desempenho Ranking 

KPen 72 0,981 0,981 0,13 102,63 0,99 1,00 0,99 Ótimo 1° 

Pen 1948 0,915 0,917 0,22 98,21 0,96 1,00 0,95 Ótimo 2° 

FAO24-Pn 0,898 0,910 0,27 104,77 0,95 1,00 0,95 Ótimo 3° 

FAO24-BC 0,676 0,692 0,62 114,41 0,82 0,99 0,81 Muito bom 4° 

KPen 96 0,571 0,571 0,65 84,44 0,76 0,98 0,74 Bom 5° 

FAO24-Rad 0,513 0,577 0,68 111,71 0,72 0,98 0,70 Bom 6° 

Turc 61 0,361 0,392 1,44 49,07 0,60 0,87 0,52 Sofrível 7° 

Prs-Tylr 72 0,361 0,397 1,52 45,58 0,60 0,85 0,51 Sofrível 8° 

Makk 57 0,350 0,389 1,99 26,27 0,59 0,65 0,39 Péssimo 9° 

Harg 85 0,162 0,223 2,08 174,19 0,40 0,92 0,37 Péssimo 10° 

Cam 62 0,061 0,125 2,29 184,57 0,25 0,90 0,22 Péssimo 11° 

Thorn 48 1,76 190,80 2,49 0,89 0,32 0,95 0,21 Péssimo 12° 

Cam 71 0,049 0,080 1,49 150,48 0,22 0,95 0,21 Péssimo 13° 
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semestre, o mesmo ocorrendo para a ETo. Os meses com temperaturas mais brandas 

correspondem ao trimestre fevereiro, março e abril quando são registrados os maiores índices 

pluviométricos e os maiores valores de umidade relativa. Esses dados demonstram a existência 

de dois períodos distintos na região de Camocim, o período úmido (janeiro a junho) e o período 

seco (julho a dezembro), caracterizados também na análise das séries de precipitação. Na Figura 

18 observa-se a variação das médias de ETo ao longo dos meses.  

 

Figura 19- Médias mensais de evapotranspiração de referência (ETo), mm.d
-1

obtidas pelos método PM-

FAO56 para os anos de 2009 e 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nas Figuras 20 e 21 apresenta-se a variação das médias de ETo dos três métodos com 

melhores desempenho em relação ao método universal (Tabela 23 e 24) para os anos de 2012 e 

2009. Observa-se na Figura 19 um melhor ajuste do método de FAO24-Pn, uma pequena 

sobrestimava do método KPen 72 e subestimativa obtida pelo método Pen1948. De uma forma 

geral, o desempenho foi considerado ótimo ao longo do ano, com melhores ajustes dos três 

métodos no período úmido, ou seja, janeiro a junho. A sobrestimava e subestimativa foram 

pronunciadas nos meses de maior demanda evapotranspirométrica que coincide com o período 

seco, marcado por ausência de precipitação e registros de maiores temperaturas.  
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Figura 20- Médias mensais de ETo (mm.dia

-1
) obtidas pelo método padrão PMFAO56 e os métodos com 

melhor desempenho para o ano de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 21 observa-se um ajuste similar dos três métodos em comparação ao ano de 

2012, embora os valores de ETo para o ano de 2009 foram menores ao longo do ano. O ano de 

2009 foi marcado por condições meteorológicas distintas, com alto índice pluviométrico, maior 

umidade relativa do ar e, consequentemente, e menor demanda evapotranspirométrica.  

Figura 21 - Médias mensais de ETo (mm.dia-
1
) obtidas pelo método padrão PMFAO56 e os métodos 

com melhor desempenho para o ano de 2009. 
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A Figura 22 apresenta a variação da temperatura do ar para o município de Camocim 

para os anos de 2009 e 2012. O mês de março apresenta o menor valor de temperatura (~25,5 °C) 

para ambos os anos, e as maiores temperaturas são registradas no mês de novembro e outubro, 

respectivamente. Nota-se também que o gradiente de temperatura é menor no ano de 2009 

(~2,4°C), em relação ao ano de 2012 (~3,3°C) .   

 

Figura 22- Médias mensais de Temperatura média do ar (°C) para os anos de 2009 e 2012. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 23 apresenta a variação da UR mensal para os anos de 2009 e 2012. É 

observado o comportamento da UR em concordância com os dois períodos distintos do ano. Os 

maiores valores de UR foram encontrados no período úmido, onde é registrada quase a totalidade 

de chuva anual (Tabela 20). Em contrapartida, com as maiores temperaturas registradas no 

segundo semestre, e ausência de precipitação, os valores de UR sofrem um decaimento. Os 

valores de UR do ano de 2009 foram maiores em relação ao ano de 2012, com o máximo valor 

encontrado no mês de abril e o menor valor registrado em novembro.  Os dados apresentados nas 

Figuras 19 a 23 explicam as diferenças dos resultados do BHC para a região e para as 

simulações. 

 

 

 

25,00
25,25
25,50
25,75
26,00
26,25
26,50
26,75
27,00
27,25
27,50
27,75
28,00
28,25
28,50
28,75
29,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DezT
em

p
er

a
tu

ra
 m

éd
ia

 d
o
 a

r 
(°

C
) 

Tempo (meses) 

2012 2009



100 

 
 

Figura 23 - Médias mensais de Umidade Relativa do ar (%) para os anos de 2009 e 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO (BHC) 
 

O potencial hídrico de uma região é determinado pelo balanço entre as taxas de perda e 

ganho de água no sistema, ou seja, os volumes precipitados e evapotranspirados. Basicamente, as 

razões dos volumes precipitados e evaporados resultam na água disponível em uma determinada 

região. A elaboração do BHC é dependente principalmente da disposição dos dados mensais de 

precipitação e evaporação. Como a PCD de Camocim não coleta dados de evaporação, foram 

utilizados as outras variáveis meteorológicas disponíveis para estimar os dados de ETo por 

métodos empíricos para preencher esta lacuna.  

 

Para elaboração do BHC para a região de Camocim foram utilizados os de dados de ETo 

estimados pelo método universal Penman-Monteith (FAO-56) e os dados de precipitação média 

mensal da FUNCEME. Foi elaborado um BHC para cada ano da série temporal (2008 a 2015). 

As Tabelas 23 a 30 apresentam o extrato do BHC mensal para cada ano sequencialmente, e os 

respectivos testes de aferição.  

 

O ano de 2008 é marcado por excedente hídrico nos meses de fevereiro a maio, e déficit 

hídrico de junho a dezembro. O excedente é esperado nesse período, o qual representa cerca de 

85% dos índices pluviométricos do ano. O período de déficit é reflexo da ausência de 
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precipitação no segundo semestre. O ano de 2007-2008 La Niña. De uma forma geral, o balanço 

foi considerado positivo com precipitação anual acima da média para a região, e foi marcado por 

dois períodos notavelmente distintos (Tabela 23 e Figura 24).  

Tabela 23 - Extrato do balanço hídrico climatológico (BHC) mensal do ano de 2008. 
Mês T ETo P (P-ETP) NAc ARM ALT ETR DEF EXC 

  °C mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Jan 27,00 95,9 152,3 56,4 0,0 56,4 56,4 95,9 0,0 0,0 

Fev 26,65 85,6 187,8 102,2 0,0 100,0 43,6 85,6 0,0 58,6 

Mar 25,95 80,6 407 326,4 0,0 100,0 0,0 80,6 0,0 326,4 

Abr 25,90 72,1 377,6 305,5 0,0 100,0 0,0 72,1 0,0 305,5 

Mai 26,10 74,7 203,8 129,1 0,0 100,0 0,0 74,7 0,0 129,1 

Jun 26,15 81,9 39,1 -42,8 -42,8 65,2 -34,8 73,9 8,0 0,0 

Jul 26,27 119,7 9,4 -110,3 -153,2 12,0 -53,2 62,6 57,2 0,0 

Ago 26,79 139,5 12,9 -126,6 -279,7 0,0 -12,0 24,9 114,6 0,0 

Set 27,67 146,4 0,4 -146,0 -425,7 0,0 0,0 0,4 146,0 0,0 

Out 28,51 171,5 0 -171,5 -597,2 0,0 0,0 0,0 171,5 0,0 

Nov 28,32 163,0 0 -163,0 -760,2 0,0 0,0 0,0 163,0 0,0 

Dez 27,78 133,7 2,5 -131,2 -891,4 0,0 0,0 2,5 131,2 0,0 

Soma   1364,6 1392,8 28,2     0,0 573,2 791,4 819,6 

Média   113,7 116,1               

*P: Precipitação média do mês; ETP: Evapotranspiração potencial; P-ETP: Diferença entre precipitação e 

evapotranspiração potencial; NAc: negativo acumulado de água no solo; ARM: armazenamento de água no solo; 

ALT: alteração do armazenamento de água do solo; DEF: deficiência hídrica; EXC: excedente hídrico.  

 

 

Aferição do BHC do ano de 2008: 

∑P = ∑ETP + ∑(P-ETP) → 1364.6 = 28.2 + 1392.8(OK) 
       ∑P = ∑ETR + ∑EXC → 1392.8 = 573.8 + 819.6 (OK) 

       ∑ETP = ∑ETR + ∑DEF → 1364.6 = 573.2 + 791.4 (OK) 

       ∑ALT = 0 → 0 = 0 (OK) 

 
Figura 24- Representação gráfica simplificada do extrato do BHC do ano 2008, destacando o excedente e 

deficiência hídrica. 
 

 

 

 

 

 

 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

E
x
c.

 (
m

m
) 

Tempo (meses) 

2008 

D
ef

. 
(m

m
) 

↙ Excedente hídrico (819,6 mm) 

Deficiência  hídrica (791,4 mm) ↗ 



102 

 

O ano de 2009 foi marcado por elevado índice pluviométrico (~1955,8 mm) que representou um 

excedente hídrico atípico (1356,3 mm) durante os meses de janeiro a junho. Mesmo sendo um 

ano considerado atípico em termos de excedente, o período seco registrou um déficit hídrico de 

587,5 mm, o que é resultado da ausência de precipitação no segundo semestre do ano (Tabela 24 

e Figura 25).  

Tabela 24 - Extrato do balanço hídrico climatológico (BHC) mensal do ano de 2009. 
Mês T ETo P (P-ETP) NAc ARM ALT ETR DEF EXC 

  °C mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Jan 27,40 100,0 198,8 98,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 98,8 

Fev 25,40 70,6 296,4 225,8 0,0 100,0 100,0 70,6 0,0 125,8 

Mar 24,08 71,7 445 373,3 0,0 100,0 0,0 71,7 0,0 373,3 

Abr 25,90 62,7 499,6 436,9 0,0 100,0 0,0 62,7 0,0 436,9 

Mai 26,50 70,5 361,6 291,1 0,0 100,0 0,0 70,5 0,0 291,1 

Jun 27,25 82,9 113,4 30,5 0,0 100,0 0,0 82,9 0,0 30,5 

Jul 26,80 102,3 41 -61,3 -61,3 54,2 -45,8 86,8 15,5 0,0 

Ago 27,20 114,7 0 -114,7 -176,0 6,5 -47,6 47,6 67,0 0,0 

Set 27,90 127,5 0 -127,5 -303,5 0,0 -6,5 6,5 121,0 0,0 

Out 27,30 132,3 0 -132,3 -435,8 0,0 0,0 0,0 132,3 0,0 

Nov 28,20 142,2 0 -142,2 -578,0 0,0 0,0 0,0 142,2 0,0 

Dez 28,40 109,5 0 -109,5 -687,5 0,0 0,0 0,0 109,5 0,0 

Soma   1187,0 1955,8 768,8     0,0 599,5 587,5 1356,3 

Média   98,9 163,0               

*P: Precipitação média do mês; ETP: Evapotranspiração potencial; P-ETP: Diferença entre precipitação e 

evapotranspiração potencial; NAc: negativo acumulado de água no solo; ARM: armazenamento de água no solo; 

ALT: alteração do armazenamento de água do solo; DEF: deficiência hídrica; EXC: excedente hídrico.  

 

Aferição do BHC do ano de 2009: 

∑P = ∑ETP + ∑(P-ETP) →1955.8 = 1187 + 768.8(OK) 
       ∑P = ∑ETR + ∑EXC →1955.8= 599.5 + 1356.3 (OK) 

       ∑ETP = ∑ETR + ∑DEF →1187 = 599.5 + 587.5 (OK) 

       ∑ALT = 0 → 0 = 0 (OK) 
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Figura 25- Representação gráfica simplificada do extrato do BHC do ano 2009, destacando o excedente e 

deficiência hídrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

O BHC do ano de 2010 apresenta um quadro típico de anos com baixos índices 

pluviométricos. No caso, o acumulado de precipitação anual foi abaixo da média para a região e 

consequentemente o balanço anual foi caracterizado por grande déficit hídrico (809,1 mm), e 

apenas excedente hídrico nos meses de março (71,3 mm) e abril (30,6 mm), que apresentam 

valores de precipitação superiores aos volumes de água perdidos por evapotranspiração (Tabela 

25 e Figura 26). O ano de 2010 foi marcado por evento de El Niño moderado, que tem sido 

associado à ocorrência de estações chuvosas deficientes no Nordeste do Brasil (Alves e Repelli, 

1992). 

 
Tabela 25 - Extrato do balanço hídrico climatológico (BHC) mensal do ano de 2010. 

Mês T ETo P (P-ETP) NAc ARM ALT ETR DEF EXC 

  °C mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Jan 30,83 106,3 10,9 -95,4 -95,4 0,0 0,0 10,9 95,4 0,0 

Fev 27,98 86,4 25,7 -60,7 -156,1 0,0 0,0 25,7 60,7 0,0 

Mar 26,86 84,0 141,9 57,9 -105,2 57,9 57,9 84,0 0,0 0,0 

Abr 25,40 68,7 182,1 113,4 0,0 100,0 42,1 68,7 0,0 71,3 

Mai 26,02 69,4 100 30,6 0,0 100,0 0,0 69,4 0,0 30,6 

Jun 26,26 87,6 23,5 -64,1 -64,1 52,7 -47,3 70,8 16,8 0,0 

Jul 26,88 109,7 1,4 -108,3 -172,4 1,1 -51,6 53,0 56,7 0,0 

Ago 27,97 135,4 0 -135,4 -307,7 0,0 -1,1 1,1 134,2 0,0 
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Set 28,19 137,9 0 -137,9 -445,7 0,0 0,0 0,0 137,9 0,0 

Out 27,53 129,8 0 -129,8 -575,4 0,0 0,0 0,0 129,8 0,0 

Nov 28,25 136,1 0 -136,1 -711,5 0,0 0,0 0,0 136,1 0,0 

Dez 27,08 108,4 66,8 -41,6 -753,1 0,0 0,0 66,8 41,6 0,0 

Soma   1259,6 552,3 -707,3     0,0 450,4 809,1 101,9 

Média   105,0 47,1               

*P: Precipitação média do mês; ETP: Evapotranspiração potencial; P-ETP: Diferença entre precipitação e 

evapotranspiração potencial; NAc: negativo acumulado de água no solo; ARM: armazenamento de água no solo; 

ALT: alteração do armazenamento de água do solo; DEF: deficiência hídrica; EXC: excedente hídrico.  

 

 

Aferição do BHC do ano de 2010: 

∑P = ∑ETP + ∑(P-ETP) → 552.3 = 1259.6 + (-707.3) (OK) 
       ∑P = ∑ETR + ∑EXC → 552.3 = 450.4 + 101,9 (OK) 

       ∑ETP = ∑ETR + ∑DEF → 1259.6 = 450.4 + 809.1 (OK) 

       ∑ALT = 0 → 0 = 0 (OK) 

 
Figura 26 - Representação gráfica simplificada do extrato do BHC do ano 2010, destacando o excedente 

e deficiência hídrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

O BHC do ano de 2011 apresenta um quadro positivo para a região, com registros de 

precipitação acima da média, e com isso os meses de janeiro a maio obtiveram excedente 

hídrico, totalizando 803,3 mm de ganho de água nesse período. O segundo semestre, considerado 

período seco, apresentou as mesmas características típicas com ausência de precipitação e 

elevadas taxas de evapotranspiração. Em consequência, os meses de julho a dezembro obteve um 
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déficit hídrico de 574,5 mm (Tabela 26 e Figura 27).  O ano de 2012 registrou evento de La Niña 

moderado que ao contrário dos eventos de El Niño, é associado ao aumento de chuvas no 

Nordeste do Brasil.  

 
Tabela 26 - Extrato do balanço hídrico climatológico (BHC) mensal do ano de 2011. 

Mês T ETP P (P-ETP) NAc ARM ALT ETR DEF EXC 

  °C mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Jan 24,54 84,9 302,2 217,3 0,0 100,0 100,0 84,9 0,0 117,3 

Fev 24,92 77,3 290,3 213,0 0,0 100,0 0,0 77,3 0,0 213,0 

Mar 24,82 75,2 273,1 197,9 0,0 100,0 0,0 75,2 0,0 197,9 

Abr 24,9 67,4 330,7 263,3 0,0 100,0 0,0 67,4 0,0 263,3 

Mai 26,02 66,5 78,2 11,7 0,0 100,0 0,0 66,5 0,0 11,7 

Jun 26,15 79,5 79,5 0,0 0,0 100,0 0,0 79,5 0,0 0,0 

Jul 26,5 105,4 38,5 -66,9 -66,9 51,2 -48,8 87,3 18,1 0,0 

Ago 26,85 116,5 0 -116,5 -183,4 1,4 -49,8 49,8 66,7 0,0 

Set 27,2 120,6 0 -120,6 -304,0 0,0 -1,4 1,4 119,2 0,0 

Out 27,35 143,5 17,3 -126,2 -430,2 0,0 0,0 17,3 126,2 0,0 

Nov 27,2 136,9 1 -135,9 -566,1 0,0 0,0 1,0 135,9 0,0 

Dez 27,2 108,4 0 -108,4 -674,6 0,0 0,0 0,0 108,4 0,0 

Soma   1182,1 1410,8 228,7     0,0 607,6 574,5 803,3 

Média   98,5 117,6               

*P: Precipitação média do mês; ETP: Evapotranspiração potencial; P-ETP: Diferença entre precipitação e 

evapotranspiração potencial; NAc: negativo acumulado de água no solo; ARM: armazenamento de água no solo; 

ALT: alteração do armazenamento de água do solo; DEF: deficiência hídrica; EXC: excedente hídrico. 

 

Aferição do BHC do ano de 2011: 

∑P = ∑ETP + ∑(P-ETP) → 1410.8 = 1182.1 + 228.7 (OK) 
       ∑P = ∑ETR + ∑EXC → 1410.8 = 607.6 +803.3 (OK) 

       ∑ETP = ∑ETR + ∑DEF → 1182.1 = 607.6 + 574.5(OK) 

       ∑ALT = 0 → 0 = 0 (OK) 
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Figura 27 - Representação gráfica simplificada do extrato do BHC do ano 2011,, destacando o excedente 

e deficiência hídrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

O ano de 2012 é o inicio de mais um período de seca no Estado do Ceará. Martins et al. 

(2015) afirmaram que com relação aos totais de chuva, o período de 07/2012 a 07/2015 é 

considerado o mais crítico da história do estado desde o ano de 1911. O BHC do ano de 2012 

apresenta esse cenário grave de seca, no qual o volume precipitado anual foi de 450,8 mm, mais 

de 60% abaixo da média anual para a região de Camocim. O resultado desse quadro crítico 

reflete no acumulado de déficit hídrico de maio a dezembro, totalizando 966 mm (Tabela 27 e 

Figura 28).  

 
Tabela 27 - Extrato do balanço hídrico climatológico (BHC) mensal do ano de 2012. 

Mês T ETP P (P-ETP) NAc ARM ALT ETR DEF EXC 

  °C mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Jan 30,83 109,5 35,7 -73,8 -73,8 0,0 0,0 35,7 73,8 0,0 

Fev 27,98 91,8 117,1 25,3 -212,8 25,3 25,3 91,8 0,0 0,0 

Mar 26,86 80,5 137,8 57,3 -59,0 82,6 57,3 80,5 0,0 0,0 

Abr 25,40 78,1 101,7 23,6 -34,1 100,0 17,4 78,1 0,0 6,2 

Mai 26,02 80,3 35,5 -44,8 -78,9 63,9 -36,1 71,6 8,7 0,0 

Jun 26,26 90,2 23 -67,2 -146,1 6,5 -57,4 80,4 9,8 0,0 

Jul 26,88 132,8 0 -132,8 -278,9 0,0 -6,5 6,5 126,3 0,0 

Ago 27,97 152,2 0 -152,2 -431,1 0,0 0,0 0,0 152,2 0,0 

Set 28,19 153,2 0 -153,2 -584,3 0,0 0,0 0,0 153,2 0,0 
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Out 27,53 162,6 0 -162,6 -746,9 0,0 0,0 0,0 162,6 0,0 

Nov 28,25 153,4 0 -153,4 -900,2 0,0 0,0 0,0 153,4 0,0 

Dez 27,08 126,1 0 -126,1 -1026,3 0,0 0,0 0,0 126,1 0,0 

Soma   1410,6 450,8 -959,8     0,0 444,6 966,0 6,2 

Média   117,6 37,6               

*P: Precipitação média do mês; ETP: Evapotranspiração potencial; P-ETP: Diferença entre precipitação e 

evapotranspiração potencial; NAc: negativo acumulado de água no solo; ARM: armazenamento de água no solo; 

ALT: alteração do armazenamento de água do solo; DEF: deficiência hídrica; EXC: excedente hídrico. 

 

 

Aferição do BHC do ano de 2012: 

∑P = ∑ETP + ∑(P-ETP) → 450.8 = 1410.6 + (-959.8) (OK) 
∑P = ∑ETR + ∑EXC →450.8= 444.6+ 6.2 (OK) 

∑ETP = ∑ETR + ∑DEF →1410.6 = 444.6 + 966.0 (OK) 

∑ALT = 0 → 0 = 0 (OK) 

 

 
Figura 28 - Representação gráfica simplificada do extrato do BHC do ano 2012, destacando o excedente 

e deficiência hídrica. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A crítica deficiência hídrica do ano de 2012 marcou o inicio de um período de seca 

severa no Estado do Ceará, e a região de Camocim também sofreu com o balanço hídrico 

negativo desse processo. As elevadas taxas de evapotranspiração anual em associação com a 

barragem histórica que bloqueia por completo o fluxo do rio Coreaú culminou em um processo 
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de hipersalinização do sistema estuarino. Perfis verticais de salinidade ao longo de um ciclo 

semidiurno de maré (13h) no terceiro ponto de observação mostram valores de salinidade em 

torno em 49.5 g/kg (Figura 29).  

 

Figura 29 - Perfil vertical de salinidade realizado no terceiro ponto de coleta no estuário do rio Coreaú 

durante um ciclo semidiurno de maré (13h). A coleta foi realizada no dia 30 de outubro de 2012. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

O BHC do ano de 2013 apresenta um quadro positivo em comparação ao ano de 2012 

diante quase o sobro de precipitação anual (885,4 mm) em relação ao ano anterior, no entanto 

ainda abaixo da média de precipitação climatológica para a região. Os meses de março a junho 

apresentaram um excedente hídrico, disponibilizando 337,6 mm de armazenamento de água 

nesse período. Em contrapartida, o período seco totalizou um déficit hídrico de 690,5 mm de 

julho a dezembro tornando o balanço anual negativo para a região (Tabela 28 e Figura 30).  

 

 

 

 

---Curva de maré 
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Tabela 28 - Extrato do balanço hídrico climatológico (BHC) mensal do ano de 2013. 

Mês T ETP P (P-ETP) NAc ARM ALT ETR DEF EXC 

  °C mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Jan 26,95 87,4 39,7 -47,7 -47,7 0,0 0,0 39,7 47,7 0,0 

Fev 26,75 70,9 129,9 59,0 -52,7 59,0 59,0 70,9 0,0 0,0 

Mar 25,95 71,2 156,1 84,9 0,0 100,0 41,0 71,2 0,0 43,9 

Abr 27,66 77,5 234,5 157,0 0,0 100,0 0,0 77,5 0,0 157,0 

Mai 26,10 64,5 199,5 135,0 0,0 100,0 0,0 64,5 0,0 135,0 

Jun 27,61 77,0 78,7 1,7 0,0 100,0 0,0 77,0 0,0 1,7 

Jul 27,27 99,5 46 -53,5 -53,5 58,6 -41,4 87,4 12,1 0,0 

Ago 29,39 133,0 0 -133,0 -186,5 2,4 -56,1 56,1 76,8 0,0 

Set 29,23 140,1 0 -140,1 -326,6 0,0 -2,4 2,4 137,6 0,0 

Out 29,12 147,8 0 -147,8 -474,3 0,0 0,0 0,0 147,8 0,0 

Nov 27,20 137,6 1 -136,6 -611,0 0,0 0,0 1,0 136,6 0,0 

Dez 28,96 131,8 0 -131,8 -742,8 0,0 0,0 0,0 131,8 0,0 

Soma   1238,3 885,4 -352,9     0,0 547,8 690,5 337,6 

Média   103,2 73,8               

*P: Precipitação média do mês; ETP: Evapotranspiração potencial; P-ETP: Diferença entre precipitação e 

evapotranspiração potencial; NAc: negativo acumulado de água no solo; ARM: armazenamento de água no solo; 

ALT: alteração do armazenamento de água do solo; DEF: deficiência hídrica; EXC: excedente hídrico.  

 
 

Figura 30 - Representação gráfica simplificada do extrato do BHC do ano 2013, destacando o excedente 

e deficiência hídrica. 
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Aferição do BHC do ano de 2013: 

∑P = ∑ETP + ∑(P-ETP) → 885.4 = 1238.3+ (-352.9) (OK) 

∑P = ∑ETR + ∑EXC → 885.4 = 547.8 + 337.6 (OK) 

       ∑ETP = ∑ETR + ∑DEF → 1238.3 = 547.5 + 690.5 (OK) 

       ∑ALT = 0 → 0 = 0 (OK) 

 

 

Os dados da distribuição de salinidade ao longo de 20 km no estuário do rio Coreaú no 

final do mês de maio (25/05/2013) mostram o efeito positivo da contribuição das chuvas, e 

consequentemente, de descarga fluvial na concentração de sal no sistema estuarino. Os valores 

de salinidade variaram de 37 g/kg da desembocadura até 13 g/kg a montante, comprovando a 

relevância do regime de chuvas e vazão regulares no balanço de sal na região (Figura 31).  

 

 
Figura 31– Distribuição de salinidade ao longo de 20 km no estuário do rio Coreaú, no período úmido 

(25/05) do ano de 2013. 
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O BHC do ano de 2014 apresenta a permanência do período marcado por seca no Estado 

do Ceará.  A precipitação anual foi inferior à média da região (~1.100 mm), e apenas os meses de 

março a maio apresentaram excedente hídrico durante o período úmido. Os demais meses, 

principalmente de junho a dezembro foram marcados por déficit hídrico, totalizando 876,8 mm 

(Tabela 29 e Figura 32).  

 

Tabela 29 - Extrato do balanço hídrico climatológico (BHC) mensal do ano de 2014. 
Mês T ETP P (P-ETP) NAc ARM ALT ETR DEF EXC 

  °C mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Jan 26,50 105,6 37 -68,6 -68,6 0,0 0,0 37,0 68,6 0,0 

Fev 26,60 90,9 114,7 23,8 -143,4 23,8 23,8 90,9 0,0 0,0 

Mar 26,50 82,8 183,9 101,1 0,0 100,0 76,2 82,8 0,0 25,0 

Abr 26,20 68,5 208,2 139,7 0,0 100,0 0,0 68,5 0,0 139,7 

Mai 26,60 65,3 287,9 222,6 0,0 100,0 0,0 65,3 0,0 222,6 

Jun 27,30 92,1 3,2 -88,9 -88,9 11,1 -88,9 92,1 0,0 0,0 

Jul 27,30 137,0 12,4 -124,6 -213,6 0,0 -11,1 23,5 113,6 0,0 

Ago 27,90 158,2 3 -155,2 -368,7 0,0 0,0 3,0 155,2 0,0 

Set 28,00 123,6 0 -123,6 -492,4 0,0 0,0 0,0 123,6 0,0 

Out 28,00 154,1 0 -154,1 -646,4 0,0 0,0 0,0 154,1 0,0 

Nov 28,00 149,3 0 -149,3 -795,7 0,0 0,0 0,0 149,3 0,0 

Dez 27,00 112,5 0 -112,5 -908,2 0,0 0,0 0,0 112,5 0,0 

Soma   1339,9 850,3 -489,6     0,0 463,1 876,8 387,2 

Média   111,7 70,9               

*P: Precipitação média do mês; ETP: Evapotranspiração potencial; P-ETP: Diferença entre precipitação e 

evapotranspiração potencial; NAc: negativo acumulado de água no solo; ARM: armazenamento de água no solo; 

ALT: alteração do armazenamento de água do solo; DEF: deficiência hídrica; EXC: excedente hídrico.  

 
 

Aferição do BHC do ano de 2014: 

∑P = ∑ETP + ∑(P-ETP) → 850.3 = 1339.9+ (-489.6) (OK) 

       ∑P = ∑ETR + ∑EXC → 850.3= 463.1 + 387.2(OK) 

       ∑ETP = ∑ETR + ∑DEF → 1339.9 = 463.1 + 876.8 (OK) 

       ∑ALT = 0 → 0 = 0 (OK) 
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Figura 32 - Representação gráfica simplificada do extrato do BHC do ano 2014, destacando o excedente 

e deficiência hídrica. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O BHC do ano de 2015 apresenta a continuidade do período marcado por seca que 

iniciou no ano de 2012, ano extremo negativamente, e que proporcionou em um acumulado de 

déficit hídrico severo para a região de Camocim. A precipitação anual do ano de 2015 também 

foi abaixo da média para a região, e apenas os meses de março (150,4 mm) e abril (215,4 mm), 

historicamente com maior volume de chuva, registraram um excedente hídrico, totalizando 365,8 

mm (Tabela 30 e Figura 33).  

 

Tabela 30 - Extrato do balanço hídrico climatológico (BHC) mensal do ano de 2015. 
Mês T ETP P (P-ETP) NAc ARM ALT ETR DEF EXC 

  °C mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Jan 28,90 98,7 4,5 -94,2 -94,2 0,0 0,0 4,5 94,2 0,0 

Fev 27,20 75,1 150,9 75,8 -70,1 75,8 75,8 75,1 0,0 0,0 

Mar 27,00 67,1 241,7 174,6 0,0 100,0 24,2 67,1 0,0 150,4 

Abr 27,00 57,6 273 215,4 0,0 100,0 0,0 57,6 0,0 215,4 

Mai 27,80 65,6 38,2 -27,4 -27,4 100,0 0,0 38,2 27,4 0,0 

Jun 26,50 75,5 7,1 -68,4 -95,8 38,4 -61,6 68,7 6,8 0,0 

Jul 26,50 99,0 38 -61,0 -156,9 0,6 -37,7 75,7 23,3 0,0 

Ago 28,40 109,6 0 -109,6 -266,5 0,0 -0,6 0,6 109,0 0,0 

Set 28,60 110,0 0 -110,0 -376,5 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 

Out 28,20 136,2 0 -136,2 -512,7 0,0 0,0 0,0 136,2 0,0 

Nov 26,50 129,4 0 -129,4 -642,1 0,0 0,0 0,0 129,4 0,0 
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Dez 27,80 100,4 0 -100,4 -742,5 0,0 0,0 0,0 100,4 0,0 

Soma  1124,4 753,4 -371,0     0,0 387,6 736,8 365,8 

Média  93,7 62,8               

*P: Precipitação média do mês; ETP: Evapotranspiração potencial; P-ETP: Diferença entre precipitação e 

evapotranspiração potencial; NAc: negativo acumulado de água no solo; ARM: armazenamento de água no solo; 

ALT: alteração do armazenamento de água do solo; DEF: deficiência hídrica; EXC: excedente hídrico.  

 
 

Aferição do BHC do ano de 2015: 

∑P = ∑ETP + ∑(P-ETP) → 753.4 = 1124.4+ (-371.0) (OK) 

       ∑P = ∑ETR + ∑EXC → 753.4 = 387.6 + 365.8(OK) 

       ∑ETP = ∑ETR + ∑DEF → 1124.4= 387.6 + 736.8 (OK) 

       ∑ALT = 0 → 0 = 0 (OK) 

 

 
Figura 33 - Representação gráfica simplificada do extrato do BHC do ano 2015, destacando o excedente 

e deficiência hídrica. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A estação fluviométrica de Moraújo e Granja registraram valores de vazão para o ano de 

2015. Na estação Moraújo, os meses de março e abril tiveram acumulado mensal de 150 m³.s
-1

 e 

121 m³.s
-1

, respectivamente. Na estação Granja, apenas o mês de abril registrou vazão mensal de 

14,8 m³.s
-1

.O principal motivo para a diferença entre os registros das estações é provavelmente a 

interferência da barragem no município de Granja, visto que as duas localidades registraram 

valores similares de precipitação para o período, o que influencia diretamente o regime de vazões 

na região.  
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A contribuição dos regimes de precipitação e vazão no período úmido tem efeito direto 

na distribuição de salinidade clássica no estuário do rio Coreaú. Os resultados da coleta de dados 

de salinidade ao longo do sistema estuarino evidencia a hipótese em questão. Os dados de 

salinidade apresentam uma variação de 37g/kg a 17g/kg (Figura 34).  

 

Figura 34 - Distribuição de salinidade ao longo do estuário do rio Coreaú, no período úmido (março) do 

ano de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DINÂMICA DOS REGIMES DE PRECIPITAÇÃO E VAZÃO 
 

 

O Estado do Ceará é caracterizado por apresentar um regime hídrico influenciado 

diretamente pelo índice pluviométrico, que por sua vez, sofre pela irregularidade anual. As 

condições geológicas encontradas nas bacias hidrográficas do estado também são um fator 

condicionante (IPLANCE, 1997). A geologia da Bacia Hidrográfica do Coreaú é composta 

predominantemente por terrenos cristalinos Pré-Cambrianos e rochas sedimentares. De uma 

maneira geral, os rios presentes na região, não apresentam diferenças marcantes entre si, a não 

ser pelas particularidades provocadas por condições pluviométricas, rede hidrográfica, geologia, 

vegetação local, e intervenções antrópicas (IPLANCE, 1997). Os rios são temporários, onde 

0 5 10 15 20 25
16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

 Distância da Desembocadura (Km)

 S
a
li
n

id
a
d

e
(g

/k
g

)

 

 

Salinidade



115 

 

durante o período úmido, observa-se um volume de água dependente do regime de precipitação e 

da interferência dos barramentos. Devido à baixa porosidade do solo, durante as intensas 

precipitações pluviométricas, ocorre a possibilidade de eventos com transbordamento dos leitos, 

ocasionando grandes alagamentos das áreas ribeirinhas. O municipio de Granja sofreu com 

evento de enchente no ano 2009 intensificado pela barragem na área de drenagem do rio, ou seja, 

o acúmulo de água tornou mais grave o episódio e trouxe consequências sérias à comunidade 

local (Granja Ceará, 2009).  

 

Ainda segundo o IPLANCE (1997), os recursos hídricos do Estado estão comprometidos, 

principalmente devido à escassez e irregularidades observadas nas precipitações pluviométricas, 

aliado ao fato de que a geologia cearense é formada em grande parte por rochas cristalinas, que 

são caracterizadas por porosidade e permeabilidade quase nulas. Portanto, o sistema hidrográfico 

está dependente de terrenos de baixa porosidade, não permitindo o armazenamento hídrico para 

os períodos de mínima precipitação pluviométrica, comprometendo os recursos hídricos do 

estado. Esse cenário crítico justifica a importância da realização e utilização do BHC para a área 

de estudo e para todo o Estado do Ceará, assim como a reflexão dos tomadores de decisão sobre 

as barragens que bloqueiam por completo o fluxo natural dos rios.  

 

Com base nas condições climática e geológica da área de estudo, espera-se uma relação 

de dependência entre as séries de vazão e precipitação. 

 

Estação hidrometeorológica Granja  

 

A Figura 35 apresenta a distribuição mensal das séries históricas de vazão e precipitação 

referente ao período de 1973 a 2015. A distribuição mensal possibilita uma primeira avaliação 

das séries temporais, as quais apresentaram outliers em período similares, como é esperado 

quando se analisa o comportamento da dinâmica entre chuva e vazão. Dependendo da região, da 

altitude, geologia, e de intervenções humanas na área de drenagem de bacias hidrográficas essa 

dinâmica pode apresentar um possível retardo ou atraso temporal entre o período com maior pico 

de chuva e os maiores registros de vazão (Schmidt e Mattos, 2013).  
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Figura 35- Séries de vazão (m³.s

-1
) precipitação mensal (mm) plotadas para o período de estudo (1973 a 

2015). 

 

De uma forma geral, na Figura 35 é possível notar um comportamento similar na 

distribuição das séries de precipitação e vazão, onde os períodos com maiores registros de vazão 

estão em conformidade com os registros de precipitação. Para melhor compreensão, as séries 

foram normalizadas (Figura 36).  

 

Observa-se na Figura 36 que as séries temporais de vazão e precipitação apresentaram a 

mesma tendência cíclica de distribuição mensal, o que era esperado diante o caráter de 

associação entre os dois regimes. A distribuição das variáveis normalizadas evidencia a 

sazonalidade dos regimes de precipitação e vazão na região, diferenciando o período úmido e o 

seco. O pico máximo de precipitação ocorre no mês de março, que representa cerca de 27% do 

volume precipitado anual, e o maior registro de vazão ocorre no mês de abril, perfazendo cerca 

de 25% da vazão anual. Esse comportamento observado sinaliza um período de atraso ou retardo 

de um mês no pico máximo de vazões em relação ao de precipitação, o que pode ter alguma 

contribuição com a interferência do barramento na localidade onde está instalada a estação 

fluviométrica.   
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Figura 36 - Séries de vazão e precipitação normalizadas para o período de estudo (1973 a 2015). 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

Para comprovar estatisticamente (valor-p) a associação dos regimes de precipitação e 

vazão, foi calculado o coeficiente de correlação entre as séries. A Figura 37 apresenta a dispersão 

dos dados mensais de precipitação e vazão para o período entre 1973 a 2015, e o resultado do 

modelo de regressão linear aplicado. Segundo Krysanova et al. (1998) um coeficiente de 

correlação (r=(√𝑅²)) entre 0,70 a 0,80 indica para a análise. A correlação entre as séries de 

precipitação e vazão é positiva e estatisticamente significativa (𝜌 = 0,01), apresentando um 

coeficiente de correlação linear (r=(√0,657)) em torno de 0,81, considerando que existe uma 

associação forte entre as variáveis. 
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Figura 37 - Dispersão dos dados de vazão e precipitação mensais (1973 a 2015), com modelo de 

regressão linear e o coeficiente de determinação (R²), referentes à estação hidrometeorológica de Granja. 

 

 

Estação hidrometeorológica Moraújo 

 

A Figura 38 apresenta a distribuição mensal das séries temporais de vazão e precipitação 

da estação hidrometeorológica Moraújo referente ao período de 1981 a 2015, visto que a série de 

vazão possui um período inferior a série de precipitação, porém os trinta e cinco anos de dados 

possuem grande representatividade na análise de dinâmica entre os regimes. De uma forma geral, 

as séries de precipitação e vazão apresentaram uma distribuição similar ao longo do período de 

dados. É possível observar os picos de vazão mais pronunciados em períodos com maiores 

registros de precipitação, determinando o grau de associação esperada para a região.  

 

Conforme descrito na Tabela 9, a estação Moraújo e Granja apresentam algumas 

diferenças com relação a altitude e área de drenagem, no entanto, o principal fato é a 

interferência de barramento na localidade de Granja e sem interferência em Moraújo.  
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Figura 38 - Séries de vazão (m³.s
-1

) e precipitação mensal (mm) plotadas para o período de estudo (1981 

a 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para melhor compreensão e constatação do comportamento entre os dois regimes, as 

series foram normalizadas e pode-se observar da mesma forma a definição de dois períodos 

distintos, como observado nos dados da estação Granja, ou seja, uma concentração de 96% e 

95% de toda vazão e precipitação respectivamente, no período úmido. Diferentemente da estação 

Granja, os maiores valores de vazão e precipitação são encontrados no mês de abril, o que 

sinaliza uma associação direta entre os dois regimes (Figura 39).  A análise de correlação 

cruzada entre as duas serie apresenta um atraso próximo de zero, ou seja, provavelmente o 

comportamento dos regimes segue o processo natural do ciclo hidrológico, com a presença de 

precipitação na região e escoamento direto na bacia de drenagem.  
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Figura 39 - Séries de vazão e precipitação normalizadas para o período de estudo (1981 a 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: próprio autor. 
 

Observa-se na Figura 40 que a correlação entre as séries de precipitação e vazão da 

estação de Moraújo é positiva e estatisticamente significativa, apresentando um coeficiente de 

correlação linear (r=(√07596)) em torno de 0,87, considerando que existe uma associação forte 

entre as variáveis. 

 

Figura 40 - Dispersão dos dados de vazão e precipitação mensais (1981 a 2015), com modelo de 

regressão linear e o coeficiente de determinação (R²), referentes a estação hidrometeorológica de 

Moraújo. 
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5. DADOS OBSERVACIONAIS E SIMULAÇÕES  
 
 

Nível da água  

 

A validação do modelo hidrodinâmico foi realizada através da análise dos dados de nível 

da água obtido pelas principais constantes harmônicas da Fundação de Estudos do Mar 

(FEMAR), e os dados modelados. A Tabela 31 apresenta os resultados das principais 

componentes harmônicas e o gradiente da amplitude entre os dados da FEMAR e os modelados. 

O REQM entre os dados de nível observados e modelados foi de 0,0291, com parâmetro 

estatístico Skill de 0,99, indicando uma excelente concordância entre os resultados do modelo e 

os dados da FEMAR (ALLEN et al., 2007).  

 
Tabela 31 - Amplitude e fase das constituintes harmônicas resultantes da análise dos dados de nível do 

IHO, FEMAR e modelado. 

Componente Modelado FEMAR  

𝛁Amp
*
  

 

Amplitude 

(cm) 

Fase 

(°) 

Amplitude 

(cm) 

Fase 

(°) 

O1 7,33 329,01 8,1 196 0,0077 

K1 7,81 125,57 8,1 230 0,0029 

N2 22,98 302,4 23,2 138 0,0022 

M2 113,77 168,15 112,3 144 0,0147 

S2 34,24 177,14 35,6 170 0,0136 

* ∇Amp entre os dados de nível da água da FEMAR e modelado.  

             Fonte: próprio autor. 

 

Velocidade média das correntes 

 

Como descrito no capítulo 3 (subitem 3.2), apenas utilizou-se os dados de correntes da 

primeira secção de coleta da campanha realizada no período de Outubro de 2013.  

 

As velocidades longitudinais dos dados observados apresentaram um comportamento 

similar ao longo do ciclo semidiurno da maré, com uma magnitude um pouco maior (~0,80 m.s
1
) 

na fase de vazante do que na fase de enchente (~0,67 m.s
-1

). Os dados de corrente do modelo 

apresentaram valores muito próximos, com magnitude de 0,74 na fase vazante e 0,73 na fase 

enchente. (Figura 41). O parâmetro Skill para os dados de velocidade foi de 0,99 indicando uma 
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excelente concordância entre os resultados modelados e observados. O REQM entre os dados de 

correntes foi de 0,0408.  

Figura 41 - Perfil médio de velocidade longitudinal da corrente ao longo de um ciclo semidiurno de maré 

(13h) para os dados observados e modelados.  

Fonte: próprio autor. 

 

Salinidade  

Os perfis longitudinais de salinidade descritos na Tabela 11 foram utilizados para 

verificar o ajuste do modelo com relação ao campo de distribuição e estratificação de salinidade. 

Os perfis longitudinais de salinidade modelados foram retirados das simulações contínuas com 

período mensal (subitem 4.4.2. e 4.4.3).   

Observa-se no perfil longitudinal observado (Figura 42A) que o estuário do rio Coreaú 

encontra-se em condições hipersalinas, apresentando distribuição inversa no período seco. O 

gradiente longitudinal de salinidade foi da ordem de 7 g/kg, com variação de 37 g/kg próximo à 

desembocadura a 44g/kg a cerca de 20 km a montante.  Esse sistema é dominado por regime de 

mesomarés e ausente de descarga fluvial no período seco, o que explica o resultado encontrado 
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para essa observação. Além disso, o estuário é considerado raso e estreito, o que propicia um 

maior cisalhamento das correntes de maré, produzindo turbulência, e cujo fluxo estuário acima 

pode erodir a haloclina no sistema. De acordo com o resultado obtido para o período seco, em 

termos de estratificação de salinidade, o estuário é considerado como verticalmente bem 

misturado (Tipo D) (MIRANDA et al. (2002); VALLE-LEVINSON (2010)).  Durante o período 

seco, muitos estuários localizados em regiões áridas e semiáridas não recebem fluxo de água 

doce, e tornam hipersalinos e hiperpicnais (PAGÈS e SAVENIJE, 1992; LARGIER, 2010).  

 

  A dinâmica do rio Coreaú é influenciada pelo barramento a cerca de 35 km a montante da 

desembocadura, bloqueando o fluxo natural de água doce e limitando os registros de vazão para 

o período úmido ou chuvoso. Como esse perfil longitudinal foi realizado no período seco, em um 

mês com ausência de registros de precipitação e vazão, o quadro de hipersalinidade encontrado 

pode ter sido desenvolvido pela maior intrusão salina devido ao processo de difusão turbulenta 

da maré associado ao excedente da evaporação no período.  Os perfis médios de salinidade dos 

estuários bem misturados são principalmente uniformes e os fluxos médios são 

predominantemente unidirecionais com a profundidade (VALLE-LEVINSON, 2010).  

 

O valor do parâmetro de Skill para comparação entre a distribuição longitudinal de 

salinidade observada e modelada mostrou uma excelente correlação, com valor de 0,966 (Tabela 

33).  
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Figura 42 - Comparação da distribuição longitudinal da salinidade entre o perfil realizado em 27 de 

Outubro de 2012 (A) e o modelado (B). 

(A) Observado 

 
(B) Modelado 

 
 

No período úmido, o gradiente longitudinal de salinidade observado (Figura 43A) 

corresponde as condições de um estuário positivo ou clássico (PRITCHARD, 1955; VALLE-
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LEVINSON, 2010), com maiores valores encontrados próximos a desembocadura e decaimento 

da salinidade ao longo do estuário. O menor valor observado foi em torno de 13,5 g/kg devido à 

limitação de navegação nos trechos mais a montante do rio, por baixas profundidades (<0,5 m) e 

cercos de pesca. Entretanto, é possível visualizar na Tabela 28, que o acumulado dos meses de 

janeiro a maio de 2013 apresenta um excedente da precipitação (~760 mm) sobre a 

evapotranspiração (~370 mm) e registro de descarga fluvial (máxima de 10 m³.s
-1

) para o mês de 

maio.  

 

Com base nos resultados, pressupõe que o aporte de água doce (precipitação + vazão) no 

sistema intensificou o transporte advectivo do sal e inverteu o cenário para um estuário 

classificado como positivo em apenas 70 dias depois de observar condições hipersalinas no 

período de 6 a 8 de março (quadratura) e 10 a 12 de março (sizígia). Os perfis verticais de 

salinidade observados nas três estações (Figura 12) durante um ciclo semidiurno de maré (13h) 

apresentaram valores de 37 a 39,1 g/kg. Esse quadro hipersalino na primeira quinzena do mês de 

março pode ter associação com o grande déficit hídrico do ano anterior (2012: ~1 m de perda de 

água), que acarretou uma condição hipersalina extrema (~50g/kg), e aos dois primeiros meses de 

2013 que não apresentaram excedente hídrico. De acordo com a climatologia mensal (Figura 16), 

o mês de março apresenta os maiores registros de precipitação anual, mas no ano de 2013 os 

maiores registros foram no mês de abril (234,5 m), seguido do mês de maio (199,5 mm), o que 

proporcionou uma inversão de orientação do estuário, que registrava condições hipersalinas em 

março, e no final de maio o estuário apresentava condições positivas (Figura 43).  

 

Comparando os perfis longitudinais da salinidade, observado e modelado, para maio de 

2013, é possível observar que o modelo reproduziu bem a distribuição de salinidade ao longo do 

estuário, com variações longitudinais de 37g/kg a 18g/kg para o modelo e os dados observados a 

15 km a montante. Para o perfil observado, a salinidade do fundo variou entre 37 na 

desembocadura e 13,1 na região mais a montante, ao longo de cerca de 20 km percorridos. Para 

os dados do modelo, a salinidade do fundo variou de 37 na desembocadura até 18 a montante, ao 

longo dos 15 km da grade numérica. Em termos de balanço de água, o perfil observado 

caracteriza um estuário verticalmente bem misturado, e o perfil modelado apresenta um estuário 

parcialmente estratificado, com variações mais pronunciadas na região a montante (Figura 43 B).  
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A comparação entre a salinidade de fundo modelada e observada mostra que os dados 

modelados apresentam uma estratificação vertical na porção mais a montante (entre 13 e 15 km) 

não representando com exatidão a estrutura vertical de salinidade observada. O valor do 

parâmetro de Skill para comparação entre a distribuição longitudinal de salinidade observada e 

modelada mostrou uma excelente correlação, com valor de 0,978 (Tabela 33).  

 

Warner et al. (2005) realizaram simulações numéricas no estuário do rio Hudson (EUA) 

utilizando o modelo tridimensional ROMS e encontraram dificuldades para representar bem a 

estrutura vertical de salinidade, apesar do modelo demonstrar boa equivalência entre a diferença 

da salinidade de superfície e fundo. O parâmetro Skill para o perfil vertical de salinidade foi de 

0,77. Andutta (2006) relata as dificuldades para simular o gradiente vertical de salinidade do 

estuário do rio Curimataú (RN), assim como Miranda et al. (2006) nas simulações analíticas de 

perfis de salinidade e velocidade estacionárias no mesmo sistema estuarino. O valor do 

parâmetro Skill para os perfis verticais de salinidade no estudo de Andutta (2006) foi de 0,94.  

Couceiro (2015) aplicou o modelo Delft3D pra simular a dinâmica de sedimentos coesivos em 

um estuário altamente estratificado e também apresenta as dificuldades em representar o 

gradiente vertical de salinidade, e obteve um valor de 0,39 do parâmetro Skill na comparação 

entre a salinidade de fundo observada e modelada.  A autora afirma que é necessário manter a 

estabilidade da estrutura vertical na coluna d’água a fim de evitar a mistura artificial, e como o 

Delft3D utiliza dois tipos de coordenadas vertical de camadas, sigma e Z, a coordenada Z 

(subitem 4.1.1) é a mais recomendada devido as suas camadas horizontais possibilitarem a 

formação da haloclina.  

 

O perfil longitudinal da salinidade para o modelo representa no eixo y variações a partir 

de 1 m devido às configurações iniciais do modelo em relação ao nível da água, que se inicia 

com 0 m. As oscilações encontradas foram principalmente devido às variações do ciclo de maré 

de sizígia para este período (Figura 43 B).  
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Figura 43 – Comparação da distribuição longitudinal da salinidade entre o perfil realizado em 25 de Maio 

de 2013 (A) e o modelado (B).  

(A) Observado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Modelado  
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Analisando os perfis longitudinais de salinidade, observado e modelado, para Agosto de 

2013, é possível observar que o modelo reproduziu bem a distribuição de salinidade ao longo do 

estuário nessa transição entre período úmido e seco. Os valores de salinidade de superfície e 

fundo variaram em torno de 37,5 g/kg próximo a desembocadura até 40 g/kg cerca de 20 km a 

montante. O gradiente longitudinal é considerado pequeno (Figura 44A), o que evidencia esse 

período de transição entre os meses com registros de precipitação e os meses secos, e a 

capacidade do sistema em um período curto (~ 90 dias) adquirir uma condição hipersalina. Foi 

visto na Figura 44 (A e B) que no final do mês de maio o estuário apresentava uma condição 

clássica, com valores máximos próximos a desembocadura e mínimos a montante, resultantes 

das condições do período úmido Os resultados observados e modelados denotam um sistema 

verticalmente bem misturado, demonstrando a capacidade do modelo em representar bem os 

gradientes longitudinal e vertical de salinidade desse tipo de estuário (Tipo D) (Figura 44 A e B).   

 

A condição inicial de salinidade para a simulação de Agosto foi de 37g/kg para todo o 

domínio, o que pode ter refletido na pequena diferença entre os resultados do observado e 

modelado. Na Figura 44 (A) é observado uma variação de 37,5 a 39,5g/kg entre a 

desembocadura até cerca de 15 km, e o resultado do modelo mostra para uma variação de 37,2 a 

39,2 g/kg ao longo dos 15 km da grade numérica. Os gradientes longitudinais dos dados 

observados e modelados demonstram equivalência, no entanto uma pequena diferença entre os 

valores. O principal motivo é como citado anteriormente, a condição inicial da simulação. A 

concordância entre os dados observados e modelados foi quantificada pelo método estatístico de 

Skill (equação 16), e o valor obtido foi 0,76 (Tabela 33). Segundo a classificação de Allen et al. 

(2007, o resultado aponta para uma excelente concordância entre os dados do modelo e os 

observados.  
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Figura 44 – Comparação da distribuição longitudinal da salinidade entre o perfil realizado em 22 de 

Agosto de 2013 (A) e o modelado (B). 

(A) Observado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Modelado  
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Simulações com diferentes cenários de vazão  

  

O estuário do rio Coreaú é principalmente influenciado por correntes de maré, o balanço 

entre precipitação e evaporação, e a barragem. As simulações foram realizadas para representar 

os cenários de estuário em condições hipersalinas (Q0) e o estuário clássico.  A partir da 

simulação do primeiro cenário, representando os dados observados na campanha de final de 

Outubro, foram simulados os cenários com vazões progressivas, com base nos dados encontrados 

principalmente em outros anos, como o cenário atípico (Q300), registrado em 2009 (subitem 

4.4.4).  

 

Para simular e representar a influencia da descarga fluvial no transporte advectivo do sal 

foi marcado a isohalina de 20 em cada cenário. A Figura 45 (A) representa o primeiro cenário 

com valores de vazão. Observa-se que mesmo no cenário com um valor mínimo de vazão (6 

m³.s
-1

), o estuário apresentou orientação de um estuário positivo conforme Figura 3 (VALLE-

LEVINSON, 2010). A isohalina de 20 está posicionada na porção intermediária, zona de 

mistura, entre 9 e 11 km a montante da desembocadura.  

 
Figura 45 - Distribuição longitudinal de salinidade com diferentes cenários de vazão (A, B, C e D).  
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Na Figura 45 (B) observa-se um deslocamento maior da isohalinas de 20 um que no 

cenário com menor vazão. Esse cenário foi simulado com vazão diária de 30 m³.s
-1

, e a isohalina 

de 20 é encontrada entre 6 e 9 km, demonstrando um deslocamento mais a jusante e uma 

possível estratificação mais acentuada na zona de mistura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 45 (C), o terceiro cenário, com o dobro da vazão do cenário anterior, a 

isohalina 20 está mais avançada, alcançando a zona de maior influência da maré, posicionando 

entre 4 a 6 km da desembocadura. De uma forma geral, com o aporte de descarga fluvial, o 

estuário está enquadrado em fracamente estratificado, com a zona de mistura apresentando a 

maior diferença entre a salinidade de superfície e fundo.  

 

 

 

 

 

 

(B) Q30 
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Na Figura 45(D), no cenário extremo, a isohalina 20 é transportada para fora do sistema, 

ou seja, com o valor de 300 m³.s
-1

, o transporte advectivo pela descarga fluvial foi dominante, 

avançando a massa de água doce em grande parte do domínio estuarino, transportando o sal para 

a região costeira adjacente. Com maior avanço da massa de água doce na zona de maior 

influência da maré, observa-se um pronunciado gradiente vertical de salinidade, com variação 

entre superfície e fundo em torno de 25, caracterizando uma estratificação forte.  
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Essas simulações com os quatro cenários de vazão foram fundamentais para mensurar a 

eficiência da descarga fluvial na hidrodinâmica estuarina local, e para representar a estratificação 

e orientação do estuário do rio Coreaú na condição de vazão atípica. De toda forma, salienta-se 

que esses cenários possíveis e atípicos de vazão são restritos ao período úmido (Figura 45 (A, B, 

C, D)). 

 

Simulação com condições atípicas  
 

Com as simulações de cada período observado (Outubro, Maio e Agosto), mesmo 

representando bem os períodos úmido e seco, surgiu a necessidade de representar um quadro de 

inversão de condições após ano extremo, ou seja, utilizando dados de um ano com registros de 

precipitação e vazão acima da média, conforme descrito no item 4.4.5.  

 

  Conforme foi observado nas Figuras 43 e 44 que apresentam resultados observados e 

modelados de amostragens no período úmido (maior) e seco (agosto), respectivamente, em cerca 

de 3 meses o estuário mudou sua orientação e adquiriu condições de hipersalinidade. Todavia, 

aos experimentos de campo foram realizados em um período de seca (2012-2015) (MARTINS et 

al, 2015), não podendo observar condições de anos atípicos, como mostram os registros do ano 

de 2009.   

 

Os resultados das Figuras 46 (A - H) foram extraídos do último dia de cada mês, março a 

outubro.  Observam-se nas Figuras 46 (A e B) que o estuário apresenta condição positiva, e os 

altos valores de vazão contribuem para o avanço das isohalinas para fora do sistema, 

predominando os valores abaixo de 10 de salinidade em grande parte do domínio. O estuário 

apresenta-se bem misturado com uma possível estratificação na zona de mistura, entre 2  a 4 da 

desembocadura.  

 

Analisando as Figuras 46 (C e D) é possível observar a mesma orientação positiva 

encontrada nas figuras anteriores, com os maiores valores de salinidade próximos da 

desembocadura, e para esses dois meses (maio e junho) a salinidade começa a diminuir 
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gradativamente ao longo do estuário. Em termos de estratificação, o estuário apresenta bem 

misturado.  

 

As Figuras 46 (E e F) marcam a transição do período úmido para o período seco. Com 

valores acima da média de precipitação e vazão, ainda observa-se um estuário com condições 

positivas no mês de julho, com maiores valores próximos à zona de influência da maré, no 

entanto, os valores de salinidade a montante são bem maiores que do mês anterior, junho, com 

aumento em torno de 20 em um mês. O mês de julho registra valores médios diários de 6 m³.s
-1

,  

e os valores diários de evapotranspiração são o dobro da precipitação diária. A importância do 

balanço hídrico na simulação começa a ser notada e pode ser considerada expressiva diante os 

resultados de salinidade. No mês de Agosto (Figura 46 F) foi observado a inversão da orientação 

do estuário, adquirindo condições negativas. O gradiente longitudinal é pequeno (0,5), o que é 

explicado pelo período de transição de um período úmido acima da média, com grande 

acumulado de volumes de água doce, e mês caracterizado apenas por altos valores de 

evapotranspiração e ausência de precipitação e vazão.  

 

Nas Figuras 46 (G e H), referentes às condições encontradas no mês de setembro e 

outubro, é observado um estuário com condições hipersalinas progressivas, alcançando valores 

em torno de 41. Esses resultados confirmam a hipótese que independente da ocorrência de um 

ano com altos volumes e registros de chuva e vazão no período úmido, o estuário do rio Coreaú 

irá adquirir condições hipersalinas ao longo do período seco. De uma forma geral, o estuário 

demorou cerca de 2 meses para inverter sua orientação, sendo observado no final de agosto os 

maiores valores de salinidade a montante. Esse quadro observado indica a influência positiva do 

balanço hídrico nas simulações desse estuário inserido na região semiárida.  

 

Savenije (1988) implementou um modelo de intrusão salina (SAVENIJE ,1986) para 

avaliar a influência da chuva e evaporação local sobre a salinidade de alguns estuários do oeste 

da África, Para o estuário Gambia, incluir a evaporação local no modelo foi significativo visto 

que o modelo conseguiu representar bem os resultados de distribuição de salinidade observada 

ao longo do estuário nos ano de 1972 e 1973. Savenije e Pagès (1992) aplicaram o modelo de 

intrusão salina para os estuários Gambia, Saloum e Casamance, e mesmo com indisponibilidade 
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de grande quantidade de dados hidrológicos disponíveis, o modelo com inclusão de dados de 

precipitação e evaporação local representou bem a intrusão salina nesses sistemas estuarinos.  

 

Estudos anteriores retrataram mares e sistemas estuarinos com grandes volumes de água 

evaporados, como o mar mediterrâneo (LACOMBE e RICHEZ, 1982), o mar vermelho 

(PHILIPS, 1966; MESHAL, 1987), o golfo da Califórnia (BRAY e ROBLES, 1991), o Spencer 

Gulf na Austrália (NUNES VAZ; LENNON; BOWERS, 1990), e muitas discussões de estuários 

tropicais como a Laguna Madre (SMITH, 1988, Casamance fleuve (rio) (PAGÈS e DEBENAY, 

1987) e pequenos estuários no norte da Austrália (WOLANSKI, 1986). Largier, Hollibaugh e 

Smith (1997) estudaram três estuários californianos rasos inseridos no clima mediterrâneo. Os 

estuários alternaram de condições clássicas no período de inverno a condições hipersalinas no 

longo período seco em resposta a sazonalidade climática da região, e ao excedente das taxas de 

evaporação sobre o fluxo de água doce. Ridd e Stieglitz (2002) estudaram cinco estuários 

localizados no norte da Austrália, entre as latitudes 16 a 18°S, e concluíram que ao longo das 

áreas de manguezais e salinas, os estuários tornaram-se completamente inverso com valores de 

salinidade acima de 55. As altas taxas de evaporação e a condição de hipersalinidade foram 

principalmente devido à presença das salinas e manguezais que aumentaram a salinidade dentro 

de apenas dois meses.  
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Figura 46- Distribuição de salinidade da simulação de oito (8) meses com condições de um ano atípico.  
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Na Tabela 32 constam os resultados do parâmetro Skill e o REQM para as variáveis 

analisadas ao longo do trabalho, e utilizadas para o processo estatístico de validação do modelo 

hidrodinâmico (Delft3D).  

 

Tabela 32 - Comparação por métodos estatísticos entre os dados modelados e observados para variação 

do nível da água (m), velocidade média da corrente (m.s-¹) e salinidade longitudinal para o processo de 

validação. 

 

Métodos 

Parâmetros 

Nível Velocidade Salinidade longitudinal 

Outubro/2012 Maio/2013 Agosto/2013 

REQM 0,0291 0,0408 0,3313 1,058 0,5976 

SKILL 0,99 0,99 0,966 0,978 0,7620 

      Fonte: próprio autor. 

 

6. MODELO DE TRAJETÓRIA DE FLUTUADORES 
 

 

A Tabela 33 dispõe do resultado do cálculo dos tempos de residência e descarga obtidos 

através de simulações realizadas com os cenários supracitados (Q0, Q6, Q30, Q60 e Q300) 

aplicando o método Lagrangeano. Os dez flutuadores inseridos na simulação foram lançados ao 

longo da grade numérica, e observa-se que no primeiro cenário, Q0, os primeiros quatro 

flutuadores (mais próximos da desembocadura) foram transportados por um período de 48 

minutos até 12,24 h, apresentando um tempo de residência em função da oscilação periódica da 

maré. Dos dez flutuadores, apenas o primeiro foram transportados para a região costeira 

adjacente, com um tempo de 3,84 dias. De uma forma geral, o tempo de residência do primeiro 

ao quinto flutuador, ao longo dos diferentes cenários de vazão são os mesmos, o que caracteriza 

a influência da maré no deslocamento de cada um. Com relação ao tempo de descarga, quanto 

maior o valor de vazão, menor o tempo para o flutuador ser transportado para a região costeira 

adjacente. 

  

O primeiro cenário é marcado por condições hipersalinas, sendo dominado por altos 

valores de evapotranspiração e ausência de volumes de água doce por via pluvial e fluvial. O 

tempo de residência em estuários hipersalinos é tipicamente de poucas semanas ou mais 

(LARGIER, 2010) o que explica o resultado dos flutuadores inseridos mais a montante não 
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terem sido computados durante o período de simulação de dois meses; e apenas o primeiro 

flutuador, mais próximo da desembocadura, ter sido transportado para a região costeira adjacente 

com o tempo de 3,84 dias. (Tabela 33). No caso de algum poluente ou organismo, o cenário 

representando o período seco é negativo para o sistema. Largier, Hollibaugh e Smith (1997) 

consideram com o estudo de três estuários raros na Califórnia que condições hipersalinas exibem 

longos tempos de residência, limitam o baixo influxo de água doce, e podem acarretar grandes 

problemas de qualidade de água nos estuários. Robart e Largier (2008) estudaram o estuário 

Drakes Estero, localizado na costa norte da Califórnia, considerado raso e de baixo influxo. Os 

resultados das observações mostraram altos valores de salinidade e temperatura no interior do 

estuário, e os tempos de residência calculados em três pontos distintos foram de 7.6 a 16.4 dias, 

com o maior tempo na região com maior valor de salinidade (S = 36.5g/kg).    

 

Segundo Largier et al. (1997) a hipersalinização sazonal é um quadro natural de muitos 

sistemas estuarinos, e mesmo enquanto não for indicativa de problemas de saúde ambiental, é 

indicativa de potencial riscos a qualidade da água, visto que longos tempos de residência estão 

associados as condições hipersalinas, e como descrito em Benfer, King e Lemckert (2007) que 

estudaram pequenos e rasos estuários hipersalinos no norte de Gold Coast na Austrália,  e 

utilizaram o cálculo de tempo de descarga descrito por Wolanski et al. (1990), encontraram 

valores de salinidade acima de 42 durante o período seco, e o tempo de descarga entre 30-50 

dias. Embora, acreditam que esse tempo possa ser superior a 50 dias.   

 

Tempo de residência tem sido comumente utilizado como parâmetro independente em 

processos e propriedades biogeoquímicas de estuários (RASMUSSEN e JOSEFSON, 2002), 

sendo essas propriedades incluídas na avaliação do nutriente exportado e importado (NIXO et 

al., 1986, 1996), na quantificação dos possíveis efeitos da dinâmica de nutrientes (BALLS, 1994; 

KELLY, 1997), nas concentrações de clorofila (MONBET, 1992), produção primária 

(JORGENSEN e RICHARDSON, 1996), uso da salinidade como traçador de tempo de 

residência (MUDGE, ICELY e NEWTON, 2008). Esses estudos e diversos outros que estudam o 

tempo médio de uma partícula em sistemas costeiros e estuarinos demonstram a relevância de 

compreender esse indicador e parâmetro para somar a gestão de áreas costeiras, principalmente 

na sustentabilidade da qualidade de água no interior dessas regiões.  
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Conforme pode ser visto na Tabela 33, apenas no cenário com o maior valor de vazão 

(Q300) os flutuadores foram transportados para a região costeira adjacente. O tempo médio de 

transporte entre o primeiro e o último flutuador foi de 7,92 a 19,68 horas. Este tempo de descarga 

reduzido na simulação com maior vazão é possível devido às características da região de estudo 

que durante a baixa-mar de sizígia apresenta profundidade inferior a 0,5 m, sendo menor que a 

altura da maré local, caracterizada por mesomarés. Nestas condições, o estuário consegue 

renovar completamente a água do seu interior a cada ciclo de maré, sendo considerado um 

ambiente estuarino menos susceptível à poluição (MIRANDA et al., 2002).  

 

Um longo tempo de residência pode aumentar a sensibilidade de muitos estuários para a 

condição de hipersalinidade, causada por desequilíbrio entre evaporação e o total disponível de 

água doce no sistema. Na Baía da Flórida (EUA), esse desequilíbrio aumenta de acordo com a 

variação sazonal dos fluxos de água doce por origem pluvial e fluvial. (NUTTLE et al. 2000). Os 

valores de salinidade diminuem durante o período chuvoso, Maio a Outubro, e aumentam 

durante o período seco, Novembro a Abril. Em períodos contínuos de seca, os valores de 

salinidade foram superiores a 50 g/kg na porção norte central da Baía, com tempo de residência 

alcançando 6.6 meses devido à grande extensão de bancos de lama na região (FOURQUREAN e 

ROBBLEE, 1999; KELBLE et al. (2006)).  

 

Tabela 33 - Tempo de residência e Tempo de descarga calculados pelo método de partículas 

Lagrangeano. 
Flutuadores 

(drogues) 

Q0 Q6 Q30 Q60 Q300 

Tr 

(dias) 

Td 

(dias) 

Tr 

(dias) 

Td 

(dias) 

Tr 

(dias) 

Td 

(dias) 

Tr 

(dias) 

Td 

(dias) 

Tr 

(dias) 

Td 

(dias) 

1 0,02 3,84 0,02 1,31 0,02 1,36 0,02 0,84 0,02 0,33 

2 0,04 > 60 0,04 1,32 0,04 1,92 0,04 0,86 0,04 0,33 

3 0,44 > 60 0,44 1,36 0,44 > 60 0,44 1,85 0,38 0,38 

4 0,51 > 60 0,46 1,87 0,46 > 60 0,46 1,85 0,41 0,41 

5 > 60 > 60 0,50 > 60 1,02 > 60 0,50 1,85 0,41 0,41 

6 > 60 > 60 0,99 > 60 1,50 > 60 0,98 1,91 0,42 0,42 

7 > 60 > 60 > 60 > 60 1,50 > 60 > 60 > 60 0,42 0,42 

8 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 0,46 0,46 

9 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 0,46 0,46 

10 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 0,82 0,82 

Fonte: próprio autor. 

 



141 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados desse estudo, o estuário do rio Coreaú é caracterizado como um 

estuário hipersalino e bem misturado durante o período seco, e apresenta condições de estuário 

positivo durante o período úmido ou chuvoso. A interferência do barramento na área de 

drenagem do rio Coreaú na região de Granja (CE) bloqueia o fluxo natural do rio e os registros 

de descarga fluvial ficam restritos ao período chuvoso. Durante o período seco, os volumes de 

chuva são insignificantes (<5% do total anual), e consequentemente não ocorrem registros de 

descarga fluvial no sistema devido à deficiência hídrica local e impossibilidade de preencher a 

demanda volumétrica do reservatório para que ocorram eventos de descarga fluvial.  Os 

resultados dos perfis verticais e longitudinais de salinidade caracterizam uma intensificação na 

intrusão salina no período seco, desenvolvendo condição hipersalina com valores observados 

próximos a 50 g/kg no ponto mais a montante da desembocadura.  

 

A hipersalinização no estuário do rio Coreaú e os resultados de tempo de residência 

denotam um quadro sério para os tomadores de decisão, visto que em caso de contaminação a 

qualidade da água pode ser comprometida. No caso, no estuário com condições hipersalinas, o 

tempo de residência dos quatro primeiros flutuadores foi referente a um ciclo semidiurno da 

maré, variando de 48 minutos a 12,24 horas, e apenas o primeiro flutuador foi transportado para 

fora do sistema depois de 3,84 dias. Todos os outros flutuadores permaneceram no estuário 

durante a simulação de dois meses. Somente no cenário com condições de descarga fluvial acima 

da média que os flutuadores foram transportados para fora do estuário.  

 

A simulação com condições atípicas de precipitação e vazão durante o período úmido 

representou bem um estuário positivo padrão, e principalmente evidenciou que independente de 

um ano com acumulados de água doce acima da média, como registrado no ano de 2009, o 

estuário do rio Coreaú irá adquirir condições hipersalinas ao longo do período seco. Como foi 

observado na Figura 46, o estuário gradativamente foi adquirindo condição hipersalina, atingindo 

no final da simulação valores em torno de 41,5g/kg de salinidade na região a montante da 

desembocadura. Essa simulação confirma também a caracterização do estuário do rio Coreaú ao 

longo do ano, sendo considerado positivo nas condições climáticas e hidrológicas do período 
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úmido, e inverte a orientação para estuário negativo no período seco, ou seja, a evaporação da 

região excede o total de entrada de água doce por vias fluviais (associação com o regime de 

precipitação e a demanda volumétrica do reservatório) e pluviais (< 5% do total anual), 

adquirindo e prevalecendo condições hipersalinas no sistema, conforme descrito nos resultados.  

 

A distribuição longitudinal de salinidade no período úmido e seco apresentam grandes 

diferenças, sendo observado no final de maio (período úmido) valores de 37 a 13,5g/kg. No 

período seco, na primeira campanha em Outubro de 2012, observou valores de salinidade de 37 a 

44 g/kg, caracterizando a hipersalinidade nesse período. Na segunda campanha durante o período 

seco, Agosto de 2013, também foram observadas condições hipersalinas, com valores variando 

de 38 a 40 da desembocadura a cerca de 22 km a montante. O gradiente longitudinal foi menor, 

porém ainda era o primeiro mês do período seco na região. De uma forma geral, os resultados da 

distribuição longitudinal de salinidade entre os dados observados e modelados apresentaram uma 

excelência concordância estatística, com valores do parâmetro Skill acima de 0,65 (Tabela 32) 

(ALLEN et al., 2007). Este quadro é importante para o processo de caracterização do sistema, 

para calibração e validação do modelo hidrodinâmico e também para informar aos tomadores de 

decisão sobre as condições encontradas no estuário do rio Coreaú diante as condições climáticas 

locais e a interferência do barramento.  

 

A calibração e a validação do modelo hidrodinâmico (Delft3D) mostraram que o modelo 

reproduziu bem as variações do nível da água, a velocidade média das correntes e a distribuição 

longitudinal da salinidade, apresentando excelentes concordâncias com os dados observados 

segundo os valores obtidos pelo parâmetro estatístico Skill (Tabela 32).  

 

A elaboração do Balanço Hídrico Climatológico (BHC) foi fundamental para mensurar a 

deficiência e o excedente hídrico da região de Camocim (CE). O excedente hídrico e o déficit 

hídrico da série de oito anos (2008-2015) totalizaram 4.178 mm e 6.033 mm, respectivamente. A 

composição total representa -1.855 mm ou -1.8 m de perda de água no sistema. Esse resultado 

corrobora com o cenário de seca na região nos últimos anos, principalmente no período de 2012 

a 2015, e com os resultados de hipersalinidade observados no estuário.  O BHC demonstrou ser 
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uma ferramenta útil para quantificar a deficiência e o excedente hídrico na região, além de ter 

sido parâmetro fundamental para as simulações com o modelo hidrodinâmico Delft3D. 

 

A determinação dos dados de evapotranspiração por métodos empíricos foi importante 

para preencher a lacuna dessa variável. Além disso, quantificar os volumes evapotranspirados da 

região de Camocim foi determinante para o processo de calibração do modelo hidrodinâmico 

(Delf3D) visto que a região apresenta altos valores de evapotranspiração, sendo predominante no 

período seco em função da ausência da precipitação. A hipersalinidade marcante no período seco 

é resultante do excedente dos volumes evapotranspirados sobre os volumes de água doce, que no 

caso, são insuficientes. O barramento limita os eventos de vazão ao período úmido.  

 

Compreender a demanda de evapotranspiração na região e a concentração da ocorrência 

de precipitação é ainda mais importante em regiões caracterizadas pela irregularidade espacial e 

temporal da precipitação, pela escassez de reservas naturais de água, e intervenções antrópicas 

com construção de açudes e barragens, como nas áreas áridas e semiáridas do Nordeste do 

Brasil. A histórica demanda hídrica na região e os conflitos pela sua utilização, devido aos 

múltiplos usos, demostram o quão importante são as informações corretas e seguras dos 

inúmeros tipos de demanda, dentre eles o da evapotranspiração.  

 

Devido à seca persistente e histórica, aliada ao declínio das taxas de precipitação no 

semiárido do Nordeste Brasileiro, e principalmente no estado do Ceará, além da construção de 

barragens, essas condições de hipersalinidade tendem a persistir no futuro próximo e precisam 

ser monitoradas e avaliadas nas estratégicas de gestão das zonas costeiras.  

 

A construção de barragens no Estado do Ceará é uma prática atrelada ao contexto 

histórico de secas. Existem barragens com vazões regularizadas, como no rio Jaguaribe, e 

barragens visando o armazenamento como no rio Pirangi e no rio Coreaú. O barramento em prol 

do armazenamento interfere diretamente no fluxo natural do rio, condicionando o aporte fluvial 

ao período chuvoso. No período seco, com ausência de precipitação, o baixo influxo do rio não é 

capaz de preencher a demanda volumétrica do reservatório, e o estuário fica sem aporte fluvial. 

A importância do barramento em função de armazenamento de água para a população e diversos 
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usos urbanos é uma conduta inquestionável e necessária para minimizar os problemas 

socioeconômicos das comunidades dependentes dos recursos provenientes dos estuários.  

Entretanto, a implantação de uma barragem permanente em um sistema hídrico dentro do 

contexto climático do semiárido acarreta alteração no fluxo natural dos rios, redução ou do 

aporte sedimentar e de nutrientes, intensificação da intrusão salina, hipersalinização, inversão da 

orientação e/ou circulação do estuário, e aumento do tempo médio de renovação dos estuários.  É 

de suma relevância monitorar regularmente as condições hidrológica e oceanográfica da região a 

montante e jusante das barragens para quantificar os impactos positivos e negativos desse tipo de 

intervenção e avaliar a necessidade de alterar o tipo de barragem diante as características de cada 

sistema hídrico.  

 

Sugere-se a continuidade dos estudos oceanográficos no estuário do Rio Coreaú, com 

implantação de estações de coletas periódicas, realização de perfis longitudinais mensais, e 

monitorando junto a COGERGH e FUNCEME dos dados das estações hidrometeorológicas da 

região, principalmente das localidades localizadas na área de drenagem da Bacia Hidrográfica do 

Rio Coreaú.  
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APÊNDICE A – SÉRIE TEMPORAL DE PRECIPITAÇÃO  
 
Posto Pluviométrico Camocim  

 
PERÍODO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

1973 147 267.8 609.4 665.4 204.7 76.8 10.8 0 0 0 0 4.9 1986.2 

1974 171.8 142.2 503.1 788.8 392.8 93.6 5.2 0 0 2 4.9 39.5 2143.9 

1975 114.8 211.6 358 233.6 269.8 86.6 11.6 0 0 0 0 66.9 1352.9 

1976 33.4 270.7 352.9 200.4 84.9 13.7 0 0 0 0.9 34.7 0 991.6 

1977 231.2 178.9 204 289 128.2 110.3 9.3 0 0 0 0 0.9 1151.8 

1978 82.1 164.2 56.1 280 154 17.1 0 0 0 0 7 0 760.5 

1979 24.7 72.8 243.1 118.8 84.6 2.7 0 0 0 0 0 0 546.7 

1980 46.8 436.2 152.5 106.9 41.4 0 0 0 0 0 0 9.9 793.7 

1981 54.8 80.2 328.5 52.8 132.8 4.4 1.6 0.3 0 0 0 24.5 679.9 

1982 113.7 167.8 232.8 168.1 43.3 23.3 1.2 0 0 1.9 0 0.2 752.3 

1983 0 129.9 66.7 97.1 0 0 0 0 0 0 0 0 293.7 

1984 73.3 303.2 511.4 416.3 343.2 66.3 36.9 0 0 5.5 0 1.8 1757.9 

1985 255.4 438.1 604.5 773.1 432.8 136.5 44.6 0 0 0 0 177.6 2862.6 

1986 80.8 270.1 543.5 532.6 161.1 96 3.5 0 0 0 0 5.1 1692.7 

1987 52.2 136.7 278.8 145.1 52 30.2 6.8 0 0 0 0 42 743.8 

1988 122 167.5 343.4 275.3 238.3 52.9 25.1 0 0 0 0 24.6 1249.1 

1989 50.5 55 317.6 440.1 356.1 70.2 74.2 23.9 0 0 0 29.3 1416.9 

1990 46.3 128.5 313.5 167.6 68.6 14.9 1.7 0 0 0 0 0 741.1 

1991 122.2 225 441.8 245.3 104.7 14.7 0 0 0 0 0 0 1153.7 

1992 153.5 182.6 292.8 149.5 20 49 0 0 0 0 0 0 847.4 

1993 28 112.5 113 152.5 21 15 0 0 0 0 0 43.5 485.5 

1994 155.9 310.1 312.6 255.3 184.2 92 12 0.5 0 0 0 40.1 1362.7 

1995 63.9 262.5 358.5 427.2 256.1 30.7 38.5 0 0 0.5 0 0 1437.9 

1996 83.5 136 419 485.7 143.3 35 18 16 0 0 2.5 0 1339.0 

1997 0 22 416.9 275.6 85.4 1 0 0 0 0 0 0 800.9 

1998 196.3 88.5 132.6 80.5 52.2 59.9 1.1 11.1 0 0 0.1 84 706.3 

1999 76.5 324.3 403.4 285.8 164.2 85.5 0 0 0 0 0 61 1400.7 

2000 134.9 268.1 268.6 358 101.6 23.6 22.2 9.8 0 0 0 0.6 1187.4 

2001 68.3 126.9 219.8 273.8 69.6 13.7 19.7 0 0 0 0 0 791.8 
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2002 205.4 69 211.4 276.6 170.3 32.4 15 0 0 0 0 0 980.1 

2003 169.9 339.5 429.7 238.8 56.7 24.7 0.1 0.1 0 0 0 1.5 1261.0 

2004 324.6 273 201.2 160.6 71.8 75.5 3.4 0 0 0 0 0 1110.1 

2005 45.1 93.8 266.8 259.5 134.4 31.8 2.6 0 0 0 0 1.6 835.6 

2006 15.4 174.1 393.2 252.1 146 31.7 0 0 0 0 0 0 1012.5 

2007 5.2 333.9 243.2 213.4 59 20.5 8.1 0 0 0 0 39.3 922.6 

2008 152.3 172.8 407 377.6 203.8 39.1 9.4 12.9 0.4 0 0 2.5 1377.8 

2009 217.2 217.3 374.7 556.7 434.3 124.8 47.6 0 0 0 0 0 1972.6 

2010 10.9 25.7 141.9 182.1 100 23.5 1.4 0 0 0 0 66.8 552.3 

2011 302.2 290.3 273.1 330.7 78.2 79.4 38.5 0 0 17.3 0 0 1409.7 

2012 35.7 117.1 137.8 101.7 35.5 23.0 0 0 0 0 0 0 450.8 

2013 39.7 129.9 156.1 234.5 199.5 78.7 46 0 0 0 1 0 885.4 

2014 37 114.7 183.9 208.2 287.9 3.2 12.4 3 0 0 0 0 850.3 

2015 18 172.2 252.2 356 75.1 5 45 0 0 0 0.1 5 928.6 
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APÊNDICE B – REGISTROS FOTOGRÁFICOS  
 

 
Registros de coleta de dados na barragem L. Brandão no ano de 2013 e o contraste do evento de 

inundação ocorrido no ano de 2009 no município de Granja(CE). 

Fonte: Colares (2015) e Blog Camocim Terra Sol (http://camocimterradosol.blogspot.com.br/2009_01_01_archive.html) 
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ANEXO 1 

 
Fonte: IPECE (2013) 
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ANEXO 2 

 

Dados da estação maregráfica da FEMAR localizada no Porto de Camocim (CE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: FEMAR, 2014. 

 


