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RESUMO 
 

O presente trabalho é um diagnóstico da distribuição dos sedimentos finos e dos 

processos físicos associados na Baía de Tijucas, situada no litoral centro-norte do Estado de 

Santa Catarina - Brasil. Para tal, dados foram obtidos através de técnicas modernas como 

Batimetria dupla-frequência, perfiladores acústicos de corrente por doppler, densimetria e 

perfilagens verticais, de forma a determinar a distribuição do material particulado em 

suspensão (MPS), dos depósitos de lama fluida e das propriedades físicas da coluna d’água na 

Baía de Tijucas. A baía de Tijucas mostra uma topografia de fundo sem grandes feições 

morfológicas, cuja profundidade aumenta gradativamente em direção ao meio e a leste da 

baía. Os resultados obtidos mostram uma distribuição da temperatura e salinidade 

relativamente homogêneas ao longo da baía, com as maiores variações ocorrendo próximo à 

praia e junto a foz dos Rios Tijucas e Inferninho. Da mesma forma, a distribuição do MPS em 

superfície e no meio da coluna d’àgua apresenta as maiores concentrações junto à praia e a 

foz dos rios, indicando a influência do aporte fluvial e a remobilização por ondas. Já a 

distribuição do MPS junto ao fundo mostrou uma maior concentração na parte mais profunda 

da baía, indicando o transporte por correntes de gravidade do material sedimentar. Os dados 

obtidos através da batimetria dupla frequência e da densimetria indicam a presença de um 

banco de lama fluida na parte sudeste da baía e junto a praia, ao norte da foz do Rio Tijucas, 

sugerindo o processo de fluidilização por ondas como origem deste depósito. As análizes 

granulométricas dos sedimentos de fundo mostram uma predominância de sedimentos finos, 

com um aumento da granulometria da foz do Rio Tijucas em direção ao centro da baía. O 

conjunto de dados obtidos permitiu uma visualização da importância do aporte fluvial de 

sedimentos finos, principalmente através do Rio Tijucas, da ação de processos físicos como 

remobilização e fluidilização por ondas e fluxos de gravidade e da influência da morfologia 

da Baía de Tijucas na retenção e distribuição destes sedimentos. 
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ABSTRACT 
 

This actual work is one diagnostic of the fine sediments distribution and physical 

process associated on Tijucas Bay, located in the center-north coast of Santa Catarina State - 

Brazil. For this, data was collected by modern’s techniques as dual-frequency survey, acoustic 

doppler current profiles, densimetry and vertical profiles to define SPM, fluid mud and water 

column physical properties on Tijucas Bay. Tijucas Bay shows a bottom topography without 

expressive morphologic features, with depth increasing gradually to the midlle-east of the 

bay. The results show one relatively homogeneous distribution of temperature and salinity 

around the bay, with the highest oscillations happening close to the beach and Tijucas and 

Inferninho river mouths. In the same way, surface and middle water column SPM distribution 

shows the highest levels close to the beach and Tijucas and Inferninho river mouths, 

indicating the influence of fluvial input and the wave’s remobilization. The SPM distribution 

at the bottom shows the highest concentration on the bay deepest part, indicating the gravity 

transport of the sediment material. Data collected by the dual-frequency survey and 

densimetry indicate the presence of a fluid mud bank at the bay southeast side and close to the 

beach, on the north of Tijucas river mouth, suggesting the wave’s fluidization as the origin of 

this deposit. Bottom sediment analysis shows a predominance of fine sediments, with grain 

size increasing from Tijucas river mouth to the center of the bay. The amount of collected 

data give one insight of fine sediment fluvial input importance, mainly by Tijucas River, the 

action of physical process as remobilization and fluidization by waves and gravity flux and 

the influence of Tijucas Bay morphology to the capture and distribution of these sediments. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Desde os primórdios da formação de nosso planeta a partir do resfriamento da 

superfície e da formação da crosta terrestre, os processos geológicos de movimento das placas 

tectônicas, gerados a partir da energia produzida pelas correntes de convecção do manto 

terrestre, tem levado ao surgimento e soerguimento dos continentes e a formação das grandes 

cadeias montanhosas. Ao longo do tempo, a ação da força da gravidade em conjunto com os 

processos erosivos, busca equilibrar a energia potencial, transportando os sedimentos do topo 

das montanhas até o fundo dos oceanos. Lá os sedimentos são acumulados, comprimidos e 

aquecidos, até serem fundidos e novamente incorporados ao manto terrestre nas zonas de 

colisão das placas tectônicas. Ao chegar a estas zonas, os sedimentos estão novamente 

disponíveis à formação das placas, completando o ciclo geológico. 

O tempo necessário para que um ciclo geológico se complete, alcança a ordem de 

centenas de milhões de anos, muito acima da capacidade humana de visualizar os processos 

de mudança da fisiografia terrestre, criando a impressão da imobilidade da paisagem 

geológica. Parte vital deste ciclo, os processos erosivos que conduzem os sedimentos do topo 

das montanhas até o fundo dos oceanos depende não só da ação da gravidade, mas são 

principalmente influenciados em sua dinâmica, pela composição da atmosfera terrestre, 

relativamente densa e com grande volume de água em seu estado líquido. 

De acordo com Dyer (1986), Sedimentos são produzidos a partir da ação química, 

física e biológica do intemperismo sobre as rochas. Embora a variação de temperatura e a 

ação dos ventos também produzam o intemperismo, a ação das águas é a maior responsável 

por este processo. 

Assim como a energia endógena da Terra é o motor que sustenta as correntes de 

convecção do manto, responsáveis pelo ciclo geológico das rochas, é a energia do Sol que 

aquece a atmosfera terrestre, gerando os processos de convecção atmosféricos que levam ao 

ciclo hidrológico das águas. Através da energia solar, a água é evaporada dos oceanos, 

adquirindo energia potencial, sendo então deslocada pelos ventos em direção aos continentes 

e ao topo das cadeias montanhosas, aonde se resfria e condensa, precipitando pela ação da 

gravidade na forma de chuva (ou neve) até atingir o solo. A partir do momento em que toca o 

solo, a chuva (ou neve) segue erodindo e deslocando os sedimentos não consolidados e 

conduzindo-os através dos rios (ou geleiras) do interior dos continentes até o oceano 
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adjacente. Desta forma o ciclo hidrológico interage com o ciclo geológico e completa o seu 

processo contínuo de evaporação, condensação, precipitação e escoamento, em um ciclo que 

dura, em geral, de horas a décadas. 

Segundo Suguio (1986), dentro do processo de intemperismo, distinguem-se duas 

categorias diferentes: 

1. Físico: De importância secundária, leva à redução da granulometria e ao 

aumento da superfície específica, sem mudança da composição química (Ex: 

Alívio de pressão, expansão térmica e congelamento/degelo). 

2. Químico: Produz completa mudança das propriedades físicas e químicas e ao 

aumento no volume dos compostos minerais formados secundariamente, 

quando comparados com os minerais primários (Ex: Dissolução, hidratação, 

hidrólise, oxidação, redução e carbonatação). 

Segundo Winterwerp e Kesteren (2004), sedimento é formado por material granular 

que pode decantar na água por ação da gravidade. São divididos em grosseiros (areia e seixos) 

e finos, sendo os sedimentos finos caracterizados pelo tamanho inferior a 0,062 mm, 

subdivididos em fração silte (de 0,063 a 0,0039 mm) e fração argila (de 0,0039 a 0,00006 

mm) e contendo uma parcela significativa de argilo-minerais. A desintegração física atua 

sobre as linhas de fratura e clivagem dos minerais e o sedimento produzido é eletricamente 

estável, apolar, ou não-coesivo, sendo composto por silte, areia, grânulo e seixos. Já a 

decomposição química atua sobre a estrutura cristalina dos minerais, rompendo as ligações 

químicas e gerando um sedimento eletricamente carregado, polar ou coesivo, caracterizado 

como argila.  

De acordo com Dyer (1986), o principal meio de transporte dos sedimentos dos 

continentes para os oceanos é pela ação da água através dos cursos fluviais. Regiões de clima 

tropical e vegetação exuberante geram, através da decomposição química dos solos, um maior 

volume de sedimentos finos que são transportados principalmente por suspensão através dos 

rios. Apesar dos sedimentos serem transportados por três modos: arrasto, saltação e 

suspensão, o modo predominante de transporte dos sedimentos finos é por suspensão, 

principalmente devido ao seu tamanho reduzido e por estarem invariavelmente em estados 

floculados, em agregados de alta porosidade e teor de matéria orgânica. Mesmo em condições 

de baixa energia, velocidades baixas são capazes de fornecer a turbulência necessária para 

manter sedimentos finos em suspensão. Correntes de densidade ou turbidez são também um 
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importante meio de transporte de sedimentos finos, devido à grande quantidade de sedimentos 

diluídos em seu meio. 

Sedimento coesivo ou lama é constituído de uma mistura de argila, silte, areia fina, 

matéria orgânica, água e às vezes gás no ambiente marinho, com sua composição e seu 

comportamento variando no tempo e no espaço e sendo governada pela disponibilidade de 

sedimentos, condições meteorológicas e hidrodinâmicas, atividade biológica e demais fatores 

(WINTERWERP e KESTEREN, 2004). Os argilo-minerais são uma fração significativa dos 

sedimentos coesivos e apresentam uma estrutura em camadas, consistindo basicamente de 

dois tipos de estruturas básicas, a estrutura sílico-oxigênio e a estrutura alumínio, ferro ou 

magnésio-hidroxila. Segundo Dyer (1972) apud Schetinni (2000) e Winterwerp e Kesteren 

(2004), os argilo-minerais mais comuns no meio marinho em sedimentos estuarinos e 

costeiros são a caolinita, ilita, clorita e smectita. 

Os sedimentos, após serem intemperizados, erodidos e transportados, principalmente 

pelos rios em seu caminho até o oceano, atravessam as regiões costeiras sofrendo diversas 

modificações e alterações decorrentes de processos físicos, químicos, biológicos e geológicos. 

As regiões costeiras, situadas em uma estreita faixa que separa os continentes dos oceanos ao 

redor do planeta, são os locais mais dinâmicos do ambiente marinho. De acordo com Suguio 

(1999), são áreas de intensa troca de matéria e energia terra/mar, sofrendo mudanças tanto 

temporal quanto espacialmente e tendo como resultado feições morfológicas que podem ser 

reversíveis ou não. As interações entre os processos físicos, a geomorfologia e a biologia são 

ligadas intimamente e os gradientes, em muitas variáveis, extremamente amplos (PERILLO e 

KJERFVE, 2005). 

As zonas costeiras, áreas de grande biodiversidade e riqueza natural, possuem variados 

ecossistemas naturais (praias, estuários, lagunas, mangues, recifes de corais, etc.) do qual 

dependem os ciclos vitais de diversas plantas e animais, inclusive o homem. Devido a sua 

riqueza e localização, vem sendo ocupadas pela espécie humana desde os primórdios da 

humanidade e, com o advento da revolução industrial e o crescimento demográfico, 

apresentam hoje cerca de 2/3 da população mundial, ou quatro bilhões de pessoas vivendo em 

seus limites, sendo as praias e estuários os primeiros a sentir o impacto do aumento 

populacional (KOMAR, 1976 e SUGUIO, 1999). 

Processos hidrodinâmicos nas regiões costeiras levam a circulação das águas e 

conseqüentemente ao transporte de sedimentos, sal, nutrientes e demais materiais em 

suspensão. Diversos fatores como a descarga fluvial, correntes, marés, ventos e ondas levam a 
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diferentes interações e estados de equilíbrio, com a conseqüente alteração dos processos 

químicos, biológicos e geológicos. 

Alguns fatores de prazo extremamente longos como os períodos de 

aquecimento/resfriamento do planeta (eras glaciais) e os fenômenos meteorológicos como El 

nino e El nina, tem grande influência na gênese e desenvolvimento dos ambientes costeiros 

bem como em seus padrões circulatórios e nas variáveis que os regem. Da mesma forma, as 

variáveis principais dos processos circulatórios possuem ciclos variados, de anos a meses 

(descarga fluvial), passando por semanas e dias (ventos), horas (marés) e minutos e até 

segundos (ondas). 

Dentro dos ambientes costeiros, os estuários são um dos mais importantes no ciclo 

geológico dos sedimentos, devido a sua capacidade de retenção e modificação dos mesmos. 

Uma característica única dos estuários seria a grande variação de salinidade em seu interior, 

devido à interação entre a descarga fluvial, o regime de marés e a morfologia do estuário. Em 

condições especiais, como durante períodos de alta descarga, sedimentos que chegam aos 

estuários a partir da drenagem continental são transportados diretamente para o oceano 

adjacente. Porém, na maioria dos casos e condições, os estuários agem como armadilhas 

sedimentares ou “filtros”, retendo a médio ou longo prazo os sedimentos em seu interior, de 

acordo com suas características hidrodinâmicas e sedimentológicas. 

Estuários são ambientes geologicamente recentes, formados principalmente a partir de 

mudanças eustáticas ou isostáticas do nível do mar. Durante o último período glacial, à cerca 

de 16000 anos atrás, no início do período Holoceno, uma considerável porção das águas dos 

oceanos foi congelada na forma de geleiras, levando a uma regressão do nível do mar a uma 

altura de cerca de 130m abaixo do nível atual. Após este período, com o fim da era glacial e o 

conseqüente derretimento das geleiras, o nível do mar voltou a subir em um processo contínuo 

e rápido, alagando vales fluviais e depressões costeiras, dando início à formação dos estuários 

atuais. A cerca de 5000 anos atrás o nível do mar se estabilizou no nível atual, com pequenas 

oscilações ao nível de metros durante o período, permitindo a formação e o preenchimento 

sedimentar de estuários, deltas, lagoas e demais feições costeiras, na busca de seu equilíbrio 

dinâmico-sedimentar. Nos dias atuais, medições indicam uma elevação de 0.10 a 

0.15cm/século no nível do mar, enquanto a temperatura global se eleva em cerca de 0.40C, 

como conseqüência do aquecimento global (KJERFVE, 1990). 

O aumento ou decréscimo relativo do nível do mar em uma determinada região 

costeira depende não só de processos eustáticos ou isostáticos, mas também de efeitos locais. 
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Estes efeitos podem ser divididos em: Processos oceânicos e atmosféricos (correntes, ventos, 

pressão atmosférica, vazão fluvial, ondas e marés); processos sedimentares (erosão, 

sedimentação, compactação); bem como a atividade humana (exploração de água, óleo e gás 

subterrâneos, construção de represas, desmatamento de bacias hidrográficas e obras costeiras). 

Existem diversas definições para os estuários, baseadas em suas características físicas, 

geológicas, químicas, biológicas e ecológicas. Na maior parte delas, os estuários são definidos 

como ambientes aquáticos costeiros situados na transição entre os rios e o mar, normalmente 

situados entre a foz dos rios e os máximos de variação de maré. 

Fairbridge (1980) define os estuários como ambientes geologicamente efêmeros, com 

duração de 102 a 106 anos, com a gradual sedimentação levando a uma situação de equilíbrio, 

sendo ambientes geológicos relativamente recentes, com alguns milhares de anos, formados 

pela variação do nível do mar a partir de oscilações eustáticas (variações do nível do mar), 

isostáticas (variações do nível da crosta terrestre) ou processos tectônicos.    

Na definição hidrodinâmica clássica de Cameron e Pritchard (1963) e Pritchard 

(1967), um estuário é definido como sendo um corpo de água costeiro semi-fechado com uma 

conexão livre com o mar aberto, dentro do qual a água do mar é mensuravelmente diluída 

com a água proveniente da drenagem continental. 

De acordo com Miranda (2002), a definição mais satisfatória é obtida a partir da 

adaptação da definição clássica de Pritchard por Dyer: “Estuário é um corpo de água costeiro 

semi-fechado com ligação livre com o oceano aberto, estendendo-se rio acima até o limite da 

influência da maré, sendo que em seu interior a água do mar é mensuravelmente diluída pela 

água doce oriunda da drenagem continental”. 

Estudos recentes incluem o termo “zona estuarina” para descrever não somente os 

estuários das definições anteriores, mas incluir também as baías, enseadas, lagunas costeiras, 

canais, deltas e as regiões costeiras adjacentes, com maior ou menor influência da descarga 

fluvial e da maré. 

Morfodinamicamente, Dionne (1963) apud Fairbridge (1980) definiu um estuário 

como um braço de mar que penetra um vale fluvial até o limite de penetração da maré, sendo 

dividido em três setores: O baixo estuário (ou estuário marinho), com conexão livre com o 

mar aberto; O médio estuário, com intensas misturas de água doce e salgada e o alto estuário 

(ou estuário fluvial), sem a presença de água salina, mas sujeito a ação das marés. 
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Segundo Perillo e Kjerfve (2005), a maior parte do conhecimento atual sobre 

estuários, com mais de 87% dos trabalhos científicos publicados em jornais científicos 

internacionais advém de ambientes estuarinos situados na América do Norte e Europa. Em 

comparação, apenas 1% dos trabalhos publicados são baseados em estuários situados na 

América Latina, apesar de que as Américas contêm 40% dos estuários do mundo e somente 

uma parte destes tem sido tratado cientificamente, com os resultados e descobertas publicados 

na literatura científica internacional. 

Existem diversas classificações de estuários, baseadas em suas características 

geomorfológicas e oceanográficas. 

De acordo com Dyer (1980), baseado nos estudos de Stommel (1953), Pritchard 

(1955) e Cameron e Pritchard (1963), estuários são divididos em 4 tipos: 

1. Estuários de cunha salina ou altamente estratificados: Em condições de 

baixa descarga e baixa amplitude de maré, a água doce superficial fluvial tende 

a fluir sobre a água salgada oceânica, com um limite salino bem definido entre 

as diferentes massas, chamado haloclina e um processo de intrusionamento da 

água salgada na água doce..  

2. Estuário parcialmente estratificado: Em condições de baixa descarga e 

maior amplitude de maré, toda a massa d’água no estuário se desloca à 

montante e a jusante, enquanto a fricção com o fundo gera atrito e 

conseqüentemente turbulência, com a maior energia levando a uma maior 

diluição, tanto da água salgada na água doce quanto vice e versa, em um 

processo mais expressivo do que o intrusionamento. 

3. Estuários verticalmente homogêneos: Em condições de baixa descarga e 

grande amplitude de maré, os processos de mistura se tornam cada vez mais 

intensos, até ser capaz de levar a total mistura da coluna d’água. 

4. Fjords: Devido a sua grande profundidade, o efeito da maré passa a ser 

negligível, e os processos de mistura entre a água doce e a água salgada são 

regidos pelo intrusionamento. 

Segundo Kjerfve (1990), dentro do ambiente estuarino, as três forçantes mais 

importantes no processo circulatório são: 
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1. Descarga Fluvial: Gerada a partir do ciclo hidrológico das águas (evaporação, 

condensação, precipitação e transporte) aonde o fluxo positivo das águas das 

chuvas na bacia hidrográfica chegam à costa através do aporte fluvial. 

2. Correntes de Maré: Produzidas a partir da passagem da onda de maré, sob a 

forma de uma co-oscilação de maré ou onda longa de gravidade, com a 

conseqüente oscilação do nível do mar, produzindo fluxos cíclicos de corrente 

para montante e jusante do estuário. 

3. Ventos: Geradas a partir do atrito do ar com a superfície do mar, as correntes 

produzidas pelos ventos levam ao empilhamento ou rebaixamento do nível do 

mar junto à costa, produzindo correntes para montante ou jusante do estuário. 

De acordo com Miranda (2002), “embora a escala temporal de variação do nível do 

mar seja muito ampla e com ocorrência simultânea, as características hidrodinâmicas dos 

estuários são controladas principalmente pelas marés semi-diurnas e diurnas”. Embora um 

determinado estuário possa ser dominado por uma destas forçantes, duas ou todas podem 

atuar ao mesmo tempo, resultando em um sistema circulatório complexo e de difícil medição 

e interpretação. 

Cabe ainda ressaltar que a atividade humana, sob a forma de dragagem, canalização, 

barragens e estruturas costeiras, também levam a alteração dos padrões circulatórios em 

corpos d’água costeiros como os estuários, podendo minimizar ou maximizar determinadas 

variáveis e alterar parcialmente ou totalmente os padrões naturais de um determinado 

ambiente, de modo reversível (temporário) ou não. 

Quando pensamos no comportamento dos sedimentos finos, percebemos que eles 

apresentam complexas interações físico-químicas com o meio, interações estas que se 

maximizam com sua chegada nos estuários. Nestes ambientes a ação da salinidade e de 

diferentes processos hidrológicos leva a um aumento nos processos de floculação-deposição. 

Um dos principais processos decorrentes das propriedades físico-químicas dos 

sedimentos coesivos e da presença de matéria orgânica normalmente associada a estes, é a sua 

capacidade de floculação. Esta propriedade permite com que se agreguem, formando flocos 

de maior tamanho que aumentam sua velocidade de deposição e sua capacidade de adsorver 

espécies dissolvidas, especialmente poluentes metálicos (DYER, 1995); (SCHETTINI, 2000). 

Diferentemente do que ocorre com sedimentos arenosos e sílticos, onde o formato das 

unidades sedimentares pode ser aproximado de esferas, as partículas argilosas apresentam-se 
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como placas. Apresentando uma área específica muito maior do que um grão de areia, uma 

partícula de argila tem cerca de 1μm e normalmente encontram-se como agregados de 

partículas sob a forma de flocos com cerca de 20μm de diâmetro ou agregados de flocos com 

50 a 200 um de diâmetro. Como o diâmetro do floco é muito maior do que o da partícula 

individual, sua velocidade de decantação é muito mais rápida. 

A deposição de sedimentos floculados ocorre quando a tensão de cisalhamento do 

fundo cai abaixo de um valor crítico para deposição. Forma-se então, no decorrer do tempo, 

uma interface entre o material em suspensão e o leito em formação chamada “lutoclina”, com 

bruscas variações de densidade. À medida que esta camada fica mais espessa, a taxa de 

consolidação diminui devido à diminuição da taxa de saída da água intersticial e pelo aumento 

da densidade da camada suprajacente, tornando mais difícil o escoamento e o adensamento. 

Segundo Dyer (1985): “Consolidação é o processo de compactação dos flocos sob a 

influência da força da gravidade com a expulsão simultânea da água intersticial, acompanhado 

de um ganho de resistência do material do fundo, bem como do incremento da densidade com 

a profundidade das camadas depositadas”. 

Diversos são os processos físicos que regem a formação e moldam as transformações 

nos estuários, interagindo com os demais processos químicos, biológicos, geológicos e 

antropogênicos que acontecem no meio estuarino. A ação de ondas e correntes pode alterar 

significativamente o comportamento dos sedimentos coesivos no meio, seja através de 

modificações na camada limite devido ao aumento da mistura vertical ou de mudanças na 

tensão de cisalhamento devido ao aumento do atrito com o fundo (WINTERWERP e 

KESTEREN, 2004).  

Sedimentos coesivos sofrem erosão quando a tensão de cisalhamento aplicada pela 

ação de correntes e/ou ondas for superior à tensão crítica para a erosão, cujo valor depende 

das características do material do fundo, dos processos deposicionais e do modo de 

consolidação ao qual o sedimento foi submetido, sendo que dependendo das características do 

sedimento, processos de erosão e sedimentação podem ocorrer simultaneamente. Diversos 

autores indicam que o limiar da erosão aumenta com o decréscimo do tamanho de grão. 

Os estuários são as principais vias de transferência de massa dos continentes para os 

oceanos (DYER, 1995); (SCHETTINI e CARVALHO, 1998), contudo atuam como filtros de 

sedimentos devido as suas características hidrodinâmicas e geomorfológicas (SCHUBEL e 

KENNEDY, 1984; SHUBEL e CARTER, 1984). Desta forma, estuários podem agir tanto 
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como retentores quanto exportadores de sedimentos para a plataforma adjacente, 

especialmente sedimentos finos sob a forma de material particulado em suspensão (MPS). 

A partir do momento em que são exportados pelos estuários, os sedimentos alcançam a 

plataforma continental adjacente. As plataformas continentais são as áreas costeiras geradas a 

partir da deposição dos sedimentos ao longo da história geológica do planeta. 

Plataformas continentais são divididas em 

1. Abertas: Em contato direto com o oceano adjacente e sujeitas a ação direta das 

ondas e da deriva litorânea a partir das correntes costeiras. 

2. Abrigadas: Relativamente abrigadas, sob a forma de enseadas ou baías, com 

uma conexão com o oceano aberto tendo, desta forma, um fator limitante à 

ação direta das ondas e correntes oceânicas. 

Desta forma, as plataformas abrigadas são mais sujeitas aos processos deposicionais, 

especialmente em relação aos sedimentos finos. Ao chegar a uma plataforma continental 

abrigada, devido a baixa energia do meio, o sedimento mais fino e coesivo tende a se 

depositar junto ao fundo. Dependendo das condições hidrológicas, o sedimento pode ser 

remobilizado e permanecer em um processo de ressuspensão próximo ao fundo, formando 

uma camada sedimentar chamada de “lama fluida”. 

As lamas fluidas, dentro dos diversos modos deposicionais decorrentes do grande 

aporte de sedimentos coesivos e da dinâmica sedimentar dos sedimentos finos, são suspensões 

com altas concentrações de sedimentos finos situadas próximo ao fundo (BENTLEY e 

ROBERTS, 2002) encontradas em diversos sistemas sedimentares costeiros ao longo das 

margens continentais ao redor de todo o planeta. Segundo Wurpts e Torn (2005), o conceito 

de lama fluida esta relacionado a suspensões altamente concentradas de material sólido com 

baixa densidade que possuem uma leve tendência a consolidação. 

Desta forma, sob um ponto de vista hidrológico, “Lama fluida não pode ser 

classificada como um líquido e também não pode ser classificada como um sólido, 

representando um meio-termo, consistindo de um fluido e uma lama elástica”, sendo 

caracterizada como um material elástico-viscoso (WURPTS e TORN, 2005). 

Segundo Dyer (1986) e Winterwerp e Kesteren (2004) lama fluida é uma suspensão de 

sedimento coesivo em uma concentração dentro ou próxima do “ponto de gel”, em uma 

ordem de 10 a 100 gl-1. Esta suspensão apresenta um comportamento não newtoniano, estando 
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em movimento ou não, podendo apresentar uma espessura de alguns decímetros até vários 

metros, sendo gerada através de uma deposição ou liquefação de depósitos lamosos 

(WINTERWERP e KESTEREN, 2004). 

De acordo com Benjamin (1968) apud McAnally et al. (2007), fluxos de gravidade são 

fluxos consistidos de sedimentos  ou uma mistura de sedimentos-fluidos movendo-se talude 

abaixo pela ação da gravidade. 

Segundo Traykovski et all (2000), fluxos de densidade de lamas fluidas forçados pela 

ação da gravidade, aprisionados dentro da camada limite de fundo induzidas por ondas, 

fornecem um mecanismo importante para o transporte de sedimentos a partir dos estuários e a 

formação de depósitos lamosos na plataforma continental. Desta forma, durante eventos de 

alta descarga, altas concentrações de sedimentos finos, sob a forma de fluxos de densidade, 

podem ser transportadas através dos estuários para a plataforma continental adjacente, 

produzindo rápidos eventos de sedimentação. 

De acordo com Kineke et all (2006), baseado em estudos no Rio Atchafalaya no Golfo 

do México, o ciclo repetitivo de passagem de frentes frias leva a um balanço positivo no 

transporte de sedimentos para a costa e a inibição da ação das ondas em uma costa lamosa 

inibe o processo de erosão, permitindo a progradação de planícies de cheinier em uma alta 

taxa de progradação.  

Segundo Milliman e Syvitski apud Curran (2002), os fluxos sedimentares decorrentes 

das altas descargas oriundas de terrenos montanhosos de pequenos rios com bacias de 

drenagens menores que 104 Km2 são os maiores contribuintes para o aporte de lama fina para 

o ambiente marinho, ainda que os processos de aporte, transporte e deposição de sedimentos 

destes sistemas sejam pouco compreendidos, principalmente devido à episódica e 

imprevisível natureza dos eventos de alta descarga destes rios. 

Na costa do Estado de Santa Catarina, poucos estudos foram realizados para a 

determinação da presença e distribuição de sedimentos finos, em especial de lamas fluidas, 

bem como seus processos de transporte nos estuários e nas plataformas adjacentes. Um dos 

poucos ambientes estudados situa-se na foz do Rio Itajaí-Açu, em Itajaí-SC, onde o 

monitoramento ao longo dos últimos dez anos tem mostrado a presença de uma camada de 

lama fluida com cerca de 2 metros de espessura junto a Bacia de evolução do Porto de Itajaí. 

Estudos de balanço sedimentar durante períodos de baixa e alta descarga no estuário 

evidenciam a grande influência da descarga fluvial do Rio Itajaí-Açu no aporte de sedimentos 
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para o estuário e a plataforma continental adjacente, sendo os picos de alta descarga (mesmo 

ocorrendo somente em cerca de 10% do tempo) os maiores responsáveis por este transporte 

(SCHETTINI & CARVALHO 1998; SCHETTINI et al 1998 e SCHETTINI 2001). 

Situado na mesma região e com características geográficas e climatológicas similares, 

o Rio Tijucas e a Baía de Tijucas também apresentam um grande aporte de sedimentos finos, 

com a formação de uma extensa planície fluvial lamosa e evidências da presença de depósitos 

de lamas fluidas  (NILS et al, 2005 e NILS et al, 2006). A Baía de Tijucas, dentre os diversos 

ambientes costeiros presentes no litoral brasileiro, em especial no litoral do Estado de Santa 

Catarina, é formada pela foz e estuário do Rio Tijucas e a enseada adjacente (Figura 01). 

Possui características únicas quando comparada a outros ambientes similares na mesma 

região, tais como os estuários do Rio Itajaí-Açú e do Rio Itapocú, localizados no litoral norte 

do estado de Santa Catarina.  

O Rio Tijucas e sua enseada adjacente, apesar de sua pequena bacia hidrográfica, 

possuem um grande aporte sedimentar, especialmente de sedimentos finos. A região de 

Tijucas, cujo nome segundo Bueno (1982) se origina do termo “Ty-Yuca” que significa “lama 

preta”ou “lamaçal”, oriundo da língua Tupi-Guarani dos Índios Carijós, foi moldada ao longo 

dos últimos milênios pelo grande aporte sedimentar que levou à formação de uma extensa 

planície costeira lamosa, intercalada com a presença de depósitos arenosos tipo “cheniers” e 

com a formação de depósitos lamosos de fundo sob a forma de lama fluida tanto no estuário 

quanto na enseada adjacente. 

Muito se têm discutido atualmente sobre a origem e formação destes depósitos de 

sedimentos finos no estuário e na enseada do Rio Tijucas, e sua relação com a atividade 

humana e seus impactos ao longo dos últimos anos. Apesar de estudos recentes terem 

permitido uma primeira visualização da história geológica e do comportamento 

hidrodinâmico do estuário e planície adjacente, poucos trabalhos foram efetivamente 

desenvolvidos na área em questão, não permitindo ainda uma clara identificação dos 

processos e fenômenos que regem o comportamento da região em estudo e sua interação com 

a atividade humana, bem como os impactos decorrentes da mesma. 

Devido às particularidades específicas deste ambiente costeiro e a carência de estudos 

científicos que permitissem compreender e explicar satisfatoriamente os processos e 

fenômenos geológicos e oceanográficos que determinam suas condições atuais, buscou-se no 

presente trabalho realizar um diagnóstico da distribuição de sedimentos finos e processos 

físicos associados na Baía de Tijucas - SC.  
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Para tal, dentro deste objetivo maior, os objetivos específicos são: 

1. Utilização de técnicas modernas como batimetria dupla-frequência, 

perfiladores acústicos de corrente por doppler, densimetria e perfilagens 

verticais. 

2. Determinar a distribuição do MPS ao longo da baía. 

3. Avaliar a existência e distribuição dos depósitos de lama fluida. 

4. Avaliar a distribuição das propriedades físicas da coluna d’água na Baía de 

Tijucas. 

 

De forma a avaliar os processos físicos associados e contribuir para a compreensão e 

preservação deste ambiente costeiro. 
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2.0 - ÁREA DE ESTUDO 
 

A Baía de Tijucas situa-se na região sul do Brasil, no litoral centro-norte do Estado de 

Santa Catarina, entre as coordenadas 27º10’56’’S, 48º30’W e 27º19’12’’S, 48º40’W (Figura 

01). Possui uma área de cerca de 106 km2 e um comprimento aproximado de 17 km e uma 

largura de 9 km, tendo como limites geográficos a Foz do Rio Tijucas a oeste, a Praia de 

Zimbros ao norte, o Oceano Atlântico a leste e a Foz do Rio Inferninho e a Praia de Ganchos 

ao sul. 

 

 Figura 01: Localização da área de estudo, com o Oceano Atlântico à leste, o Rio 

Tijucas a oeste a praia de Zimbros ao norte e a praia de Ganchos ao sul. 
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A região apresenta um clima subtropical úmido sem estação seca, um inverno frio e 

um verão quente. Possui temperaturas médias de 18oC e altos níveis de precipitação (em torno 

de 1700mm por ano) distribuídos ao longo do ano e relacionados à influência do relevo, 

aonde a topografia das Serras Geral e do Mar barra os ventos do quadrante sul-sudeste, 

levando a um aumento da pluviosidade na região. Com uma área de drenagem de 2807 Km2 -1 

(NILS et al, 2005 e NILS et al, 2006) a bacia hidrográfica do Rio Tijucas pertence ao grupo 

de bacias do sudeste do estado de Santa Catarina, que drenam diretamente para o Oceano 

Atlântico Sul. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, formada por rochas de origem pré-cambrianas 

do complexo metamórfico Brusque e de Complexos cristalinos, teve sua origem geológica a 

partir da separação das placas tectônicas da América do Sul e da África no final do 

Mesozóico, com a abertura do Oceano Atlântico (SUGUIO et al, 1986; SUGUIO, 1999 e 

NILS et al, 2006). Segundo Nils et al. (2006), a partir de sua formação, sua evolução 

transcorreu sem a ocorrência de eventos de maior magnitude, através da ação gradual e 

contínua dos processos de intemperismo, erosão e transporte dos sedimentos das regiões mais 

elevadas da bacia até o oceano adjacente. 

Durante o Quaternário, devido às variações no nível do mar, a parte costeira da bacia 

sofreu grandes mudanças, com a formação de uma grande planície holocênica, constituída por 

uma série de cordões de cheniers, compostos por sedimentos grosseiros e materiais 

bioclásticos, que se intercalam com áreas planas de sedimentação lamosa (CARUSO e 

ARAUJO, 1997; CARUSO et al, 1997). Por ocasião da transgressão marinha holocênica a 

cerca de 5700 anos atrás, o Oceano Atlântico alcançou um nível aproximado de 2.5 metros 

acima do nível atual e com o passar dos anos o estuário do Rio Tijucas foi sendo preenchido, 

o que em conjunto com o progressivo rebaixamento do nível do mar, levou a formação de um 

tipo de planície costeira. 

Segundo Fitzgerald et al. (2007), a planície costeira de Tijucas se estende por cerca de 

5 km costa à dentro, formada principalmente por depósitos lamosos na forma de “cheniers”, 

depósitos “overbanks” e planícies lamosas de maré. De acordo com Caruzo e Araújo (1997), a 

planície costeira ao longo da Baía de Tijucas progradou em direção ao Oceano Atlântico 

alimentada pelo grande aporte de sedimentos finos oriundos do Rio Tijucas, sendo que a taxa 

de progradação foi muito diferente tanto temporal quanto espacialmente, o que levou a 

períodos de erosão dos baixios lamosos pela ação das ondas, o selecionamento de materiais 

arenosos e biodetríticos e a formação de cheniers. 
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A cerca de 1000 anos, os processos deposicionais na planície de Tijucas mudaram de 

um sistema dominado por areias para um sistema dominado por lamas, mudança esta 

provavelmente relacionada a alterações na taxa de sedimentação fluvial, devido a mudanças 

climáticas que levaram a alterações nos padrões de vegetação, erosão, e formação de solos e 

ao conseqüente aumento do aporte de sedimentos finos no estuário (FITZGERALD, 2007). 

Em conjunto com o maior aporte de sedimentos finos, o gradual preenchimento do estuário, 

com a conseqüente diminuição das cotas batimétricas na baía, levaram a um decréscimo na 

energia das ondas, favorecendo a deposição destes sedimentos. 

 O Rio Tijucas caracteriza-se como um pequeno rio costeiro com uma descarga fluvial 

média de 45 m3.s-1 (NILS et al, 2005 e NILS et al, 2006) e cuja bacia de drenagem apresenta 

valores de material em suspensão cuja ordem de grandeza é cerca de três vezes maior que os 

rios similares ao longo da mesma região na costa do Estado de Santa Catarina, com valores de 

concentração média de até 70 mg.l-1 (SCHETTINI et al., 1986).  

A enseada do Rio Tijucas, segundo Buynevich et al 2005, caracteriza-se por uma alta 

concentração de material em suspensão ao longo da maior parte do ano, principalmente 

devido à descarga fluvial do Rio Tijucas e ao aprisionamento de toneladas de sedimento fino. 

Este grande aporte de sedimentos leva a uma diminuição da energia das ondas no ambiente e 

a conseqüente formação e deposição de lama fluida nas áreas sub e inter-marés do estuário. 

Estudos recentes mostram que a distribuição das fácies lamosas sugere uma origem geológica 

e não antropogênica destas fácies, provavelmente correlacionada a variações holocênicas do 

nível do mar nos últimos 5000 anos (NILS et al, 2005), porém influenciada nas últimas 

décadas pela extensiva mineração de areia a montante do estuário e ao desmatamento da bacia 

de drenagem do Rio Tijucas (BUYNEVICH et al, 2005). 

A Baía de Tijucas apresenta um regime de micro-maré mista, com predominância 

semi-diurna. O nível médio é de 0.7m, variando de 0.4 a 1.2m durante os períodos de 

quadratura e sizígia respectivamente. As marés meteorológicas também são importantes, já 

que podem alcançar até 1m acima do nível previsto, em resposta a passagem de sistemas 

frontais (Trucollo, 1998). 

Segundo Araujo et all (2003), a partir de dados coletados por um ondógrafo localizado 

a 35Km da costa, em frente a Ilha de Santa Catarina (Florianópolis) a uma profundidade de 

80m durante o período de um ano, o padrão de ondas na região de estudo apresenta-se com 

uma configuração bimodal, com uma significativa variação sazonal, ocorrendo principalmente 

no verão. A região apresenta ondas de mar aberto bem definidas de sul, com um período de 
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cerca de 12 segundos e ondas costeiras de este com um período de cerca de 8 segundos. 

Durante o outono e inverno as ondulações de mar aberto vindas do sul prevalecem sobre as 

ondulações costeiras vindas do leste, enquanto no verão existe um balanço entre estes dois 

padrões e na primavera prevalecem as ondulações costeiras.  

Em relação a altura das ondas, a região apresenta valores de 1,57m na primavera, com 

um desvio médio de 0,51m; 1,46m no verão, com um desvio médio de 0,50m; 1,67m no 

outono, com um desvio médio de 0,49m e 1,96m no inverno, com um desvio médio de 0,67m, 

sendo que alturas significativas de onda de até 4m podem ocorrer em qualquer época do ano. 

Modelos matemáticos ainda em elaboração mostram que dependendo da direção e 

intensidade, as ondas após sofrerem processos de difração e refração e terem parte de sua 

energia atenuada pelo relevo da costa e topografia do fundo, atingem a Baía de Tijucas com 

intensidades e direções diferentes, alcançando a porção noroeste com mais energia quando da 

ocorrência de ondulações de sul e a porção sudoeste quando da ocorrência de ondulações de 

leste. 

Em relação ao padrão de circulação na área de estudo, não existem dados pretéritos 

significativos relativos a estudos de correntes na Baía de Tijucas. 
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3.0 - MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este projeto está inserido no projeto: “Transporte e retenção de sedimentos em 

estuários dominados por rios” (TRANSET, CNPq 480851/2004-2) e foi realizado com 

recursos oriundos do mesmo e com o apoio da empresa SOMAR - Serviços de Operações 

Marítimas LTDA. Durante os dias 01 e 02 de Maio de 2007, realizaram-se as medições e 

coletas de campo. Para a realização dos levantamentos, foi utilizada a lancha 

“HIDROTOPO”, gentilmente cedida pela empresa Hidrotopo Consultoria e Projetos LTDA.  

A distribuição das seções horizontais buscou abranger toda a dimensão da baía, ao 

longo e através da mesma, de forma a otimizar a relação entre os dados necessários e os 

recursos disponíveis para a obtenção dos mesmos. Já a distribuição dos perfis verticais a cada  

km navegado, seguiu o mesmo arranjo das seções horizontais transversais e longitudinais. 

Figura 02: Localização das seções transversais e longitudinais na área de estudo. 

Foram efetuadas 5 seções transversais e três longitudinais ao longo da baía para a 

determinação e caracterização da distribuição dos sedimentos finos e processos físicos 
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associados na Baía de Tijucas – SC (Figura 02), sendo também obtidos perfis verticais de 

temperatura, salinidade, turbidez e densimetria a cada km navegado (Figura 03). 

 

Figura 03: Localização dos pontos de coleta dos perfis verticais de temperatura, 

salinidade, turbidez e densimetria na Baía de Rio Tijucas. 

Para o posicionamento das seções e perfis, foram obtidos dados de posição através de 

um Sistema de Posicionamento Global Diferencial (DGPS: Differential Global Position 

System), marca RACAL, modelo Landstar. 

As seções transversais 1, 2, 3 e 5, foram realizadas nas direções SSW/NNE e 

NNE/SSW, com espaçamento de 2 km entre elas, exceto a seção 4 que, devido à proximidade 

com a costa e a maré baixa no momento da coleta, foi realizada seguindo aproximadamente a 

isóbata de 2m de acordo com o nível do mar no momento da sondagem (Tabela 01). Já as 

seções longitudinais L1, L2 e L3, foram realizadas nas direções ESE/WNW e WNW/ESE, 

também com espaçamento de 2 km entre si. 
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Tabela 01: Posição e horário de início e final de cada seção na Baía de Rio Tijucas. 

Início Fim  

Seção 

 

Data Lat. Long. Hora Lat. Long. Hora 

T1 01/05/2007 27.31S 48.56W 09:57 27.18S 48.52W 12:43 

T2 01/05/2007 27.18S 48.54W 13:04 27.31S 48.58W 15:36 

T3 01/05/2007 27.30S 48.60W 16:00 27.22S 48.57W 17:49 

T4 01/05/2007 27.23S 48.59W 18:12 27.28S 48.60W 18:53 

T5 02/05/2007 27.27S 48.61W 10:25 27.23S 48.60W 11:01 

L1 02/05/2007 27.23S 48.60W 11:09 27.24S 48.54W 12:17 

L2 02/05/2007 27.26S 48.54W 12:34 27.24S 48.62W 13:56 

L3 02/05/2007 27.28S 48.55W 09:16 27.27S 48.61W 10:18 

 

3.1 – Nível D’água 
 

As variações de maré ao longo do período de coleta foram medidas através de um 

marégrafo digital da marca RBR, modelo TG420, instalado na base de um cais pesqueiro 

situado na praia de Ganchos, na parte sul da Baía de Tijucas, em um local relativamente 

abrigado da ação das ondas (Figura 03). Os dados de maré (em metros) foram coletados e 

armazenados a cada dez minutos, antes, durante e após a coleta.  

 

3.2 – Batimetria 
 

Dados de profundidade foram obtidos através de um ecobatímetro hidrográfico de 

dupla freqüência, marca KNUDSEN, modelo 320M, nas freqüências de 210 e 33 kHz, de 

forma a definir a presença e espessura da camada de lama fluida.  

De modo geral, um ecobatímetro opera através da transmissão por um transdutor de 

um sinal elétrico convertido em um pulso mecânico que se propaga através da água, refletindo 

junto ao fundo devido a difereça de impedância acústica (resistência a propagação do sinal) e 
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retornando ao transdutor, onde é novamente convertido de um pulso mecânico em um sinal 

elétrico, retornando ao aparelho. Dentro deste, o sinal recebido é processado e, baseado no 

tempo decorrido entre o envio e o recebimento do sinal e a velocidade de propagação do som 

na água, a distância entre o transdutor e o fundo é calculada. 

Na presenca de lama fluida, as frequências mais altas (no caso a 210Khz) refletem nas 

camadas mais rasas, de densidade mais baixa e as frequências mais baixas (no caso a 33Khz)  

penetram mais no sedimento inconsolidado, refletindo nas camadas mais profundas e mais 

densas. Segundo Buchanan (2005), na ocorrência de um fundo lamoso, as altas freqüências 

refletirão nas camadas mais rasas e as baixas freqüências mostrarão a presença de camadas 

inconsolidadas. 

Os dados brutos de batimetria, gerados pelo ecobatímetro de dupla freqüência e salvos 

no campo a cada km navegado em um formato binário, foram processados no software 

REDUCE, versão 1.0.0.1 da VanOord. No software, as linhas de sondagem foram 

selecionadas de acordo com o dia escolhido para processamento, a ordem temporal de 

aquisição e a freqüência (210 ou 33). A maré relativa ao dia escolhido foi então inserida de 

modo a corrigir o efeito da oscilação do nível do mar decorrente da variação da maré.  

Os dados reduzidos foram então filtrados e tratados linha a linha, de forma a eliminar 

valores espúrios e “spikes”, também chamados de “picos”, decorrentes de ecos refletidos a 

partir de bolhas de ar, rastros de embarcações e demais situações aonde o registro correto do 

fundo era mascarado ou deturpado pro fatores externos. Devido à indisponibilidade do 

compensador de onda, as linhas foram também processadas manualmente de forma a eliminar 

os picos e cavas de onda do registro. Foram também filtrados os dados de posição do DGPS, 

eliminando os “saltos’ e as oscilações decorrentes do balanço da embarcação. 

Após serem reduzidos, filtrados e processados, os arquivos de sondagem eram salvos 

em um formato ASCII em um diretório específico de acordo com a freqüência escolhida. O 

procedimento então se repetia linha a linha para a freqüência seguinte, até que todos os dados 

relativos aos dois dias de sondagem fossem processados. Os arquivos salvos linha a linha, 

foram então unidos de acordo com o perfil e a freqüência em uma planilha no formato *.txt, 

contendo valores de: este, norte, profundidade, latitude, longitude e profundidade. 

Em ambiente Matlab, os dados separados por perfil e freqüência foram processados de 

forma a produzir a monoticidade dos dados e correlacionar as duas freqüências. Foram 

também aplicados filtros binários polinomiais, de forma a eliminar as oscilações de alta-
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frequência. Os resultados finais foram então plotados como perfis verticais de profundidade 

versus distância. 

Ainda através do software Matlab, os dados foram processados de forma a determinar 

a espessura da camada de lama fluida, obtida através do cálculo da diferença em m, entre as 

profundidade do 210 e do 33KHz. O resultado obtido foi então interpolado, de forma a gerar 

uma matriz horizontal e plotado sobre os contornos da área de estudo, em um diagrama de 

variação da espessura da camada fluida na Baía de Tijucas. 

Os valores de profundidade, obtidos através do ecobatímetro de dupla-frequência, 

foram reduzidos e plotados sobre a forma de perfis verticais, de forma a fornecer uma visão 

geral do relevo do fundo da Baía de Tijucas e da diferença entre as freqüências 210 e 33KHz. 

Esta diferença foi considerada então como espessura da camada de lama fluida na baía. 

 

3.3 – Salinidade e Temperatura 
 

Para a obtenção de dados de salinidade e temperatura superficial da água ao longo dos 

perfis, foi acoplado ao PACD uma Sonda de Condutividade, Temperatura e Profundidade ou 

CTD (acrônimo do inglês CTD: Condutivity, Temperature and Depth), marca SAIV/AS, 

modelo SD204 que apresenta valores de temperatura em oC e salinidade em unidade PSU 

A cada 1 km de distância ao longo das seções, foram realizados perfis verticais para a 

coleta de dados de salinidade e temperatura (Figura 13), através de um CTD da marca 

SAIV/AS, modelo SD204, que apresenta valores de temperatura em oC e salinidade em 

unidade PSU. 

Os dados superficiais de salinidade e temperatura foram carregados e os valores de: 

série, medição, salinidade, temperatura, turbidez (FTU), sigma(t), pressão, data e hora 

respectivamente, coletados a cada vinte segundos, foram verificados quanto a sua 

consistência, analisando se as séries estavam em forma seqüencial e, após eliminar seu 

cabeçalho, salvos. 

Os dados de salinidade e temperatura das perfilagens verticais foram descarregados, 

através do software SD200W, para um banco de dados e posteriormente convertidos para uma 

planilha. Os dados foram verificados quanto a sua consistência, analisando se as séries 

estavam em forma seqüencial, indo até o fundo e retornando. 
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Dentro do ambiente Matlab, os dados dos perfis foram carregados e os valores de: 

série, pressão, salinidade, temperatura, sigma(t), pressão, dia, mês, ano, hora, minuto e 

segundo respectivamente, coletados a cada segundo, foram anexados as dados de posição em 

coordenadas UTM oriundos do DGPS e após serem filtrados para eliminar os valores acima 

da coluna d’água e os menores que 0.4m (1ª camada superficial e profundidade equivalente ao 

CTD), convertidos para: ano, mês, dia, hora, minuto, este, norte, série, profundidade, 

temperatura e salinidade, com intervalos a cada 0.25m e salvos. 

3.4 – MPS 
 

Valores de corrente e MPS (material particulado em suspensão) foram coletados, ao 

longo das seções transversais e longitudinais, através de um PACD - Perfilador Acústico de 

Correntes por Doppler (ou ADCP: Acoustic Doppler Current Profiler), marca SONTEK, 

modelo ADP com freqüência de trabalho de 1.5MHz. Para a determinação do posicionamento 

e velocidade do PACD, foi utilizado um GPS Garmin, modelo E-Trek. Em conjunto com o 

PACD e o GPS foi utilizado um computador portátil instalado e adaptado dentro de uma 

maleta de proteção plástica, com o software RiverSurveyor da Sontek, versão 4.60 instalado, 

para gerenciamento e armazenamento dos dados do PACD e do GPS. 

Da mesma forma, foram coletados valores de turbidez superficial ao longo das seções, 

através da utilização de um turbidímetro REO (REO: Retroespalhamento Ótico) da marca 

SeaPoint, modelo SD204, que fornece dados de turbidez da água em Unidade de Turbidez de 

Formazina (FTU: Formazin Turbidity Unit). 

Perfis verticais de turbidez a cada meio metro eram realizados em intervalos de 2 km 

ao longo das seções transversais e longitudinais, através da utilização de um sensor de 

turbidez associado a um multímetro da marca FLUKE, modelo 79III, que apresenta dados de 

turbidez em mV (milivolts). Em cada ponto de perfilagem vertical de turbidez, ou seja, a cada 

2 km, amostras superficiais de água também eram coletadas e armazenadas, para 

determinação do conteúdo de MPS (Material Particulado em Suspensão). 

As amostras de água coletadas durante os dois dias de campanha foram armazenadas 

no refrigerador do laboratório de forma a não alterar seu conteúdo de MPS devido à ação 

biológica. Após alguns dias, as amostras foram filtradas e pesadas para determinar seu 

conteúdo em g/l de MPS de acordo com o método gravimétrico.  
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Apesar das limitações inerentes ao método, como pouca resolução temporal e vertical 

e necessidade de filtragem de um grande volume em casos de baixa concentração de MPS, 

este método ainda é o mais preciso e por conseqüência utilizado como referência para calibrar 

outros equipamentos que medem o MPS indiretamente (ZALESKI e SCHETTINI, 2006). 

Para tal, filtros Millipore de 0.062mm de diâmetro foram secos em uma estufa a temperatura 

controlada de 50oC durante dois dias e depois pesados individualmente em uma balança 

digital de precisão, para determinar seu peso seco. 

Apos esta etapa, cada filtro foi utilizado em conjunto com uma bomba de vácuo em 

um sistema de filtragem, na qual um volume pré-determinado de 500 ml era inserido no 

sistema e passado através do filtro, de forma que as partículas em suspensão ficassem retidas 

e somente a água e seu conteúdo coloidal passassem pelo mesmo. Quando a quantidade de 

material particulado em suspensão era excessiva, volumes menores (200 a 300 ml) eram 

filtrados de forma a não entupir o filtro ou prolongar demais o tempo de filtragem. A pressão 

da bomba de vácuo era controlada para não levar ao rompimento do filtro por excesso de 

pressão. 

 Após o processo de filtragem, os filtros foram acondicionados em recipientes 

específicos e armazenados na estufa, a uma temperatura controlada de 50oC durante dois dias 

e depois pesados individualmente em uma balança digital de precisão, para determinar seu 

peso seco com a amostra. Depois de pesados, os resultados foram tabelados e a diferença 

entre os pesos dos filtros secos com e sem material calculada. O resultado obtido foi então 

relacionado ao volume filtrado e o produto final em mg/l para cada amostra, foi então 

determinado e armazenado na forma da planilha Excel “FiltroTIJ.xls”. 

Os dados superficiais de turbidez foram carregados e os valores de: série, medição, 

salinidade, temperatura, turbidez (FTU), sigma, pressão, data e hora respectivamente, 

coletados a cada vinte segundos, foram verificados quanto a sua consistência, analisando se as 

séries estavam em forma seqüencial e, após eliminar seu cabeçalho, salvos. 

Após esta etapa, os dados de turbidez em FTU (FTU: formazin turbidity unit) ou 

Unidade de Turbidez de Formazina, foram correlacionados aos dados de MPS obtidos através 

das amostras de água (Figura 04), resultando em uma equação linear de calibração do 

turbidímetro para Tijucas: 

MPS= 1.9214*Turbidez (FTU) +6.8344      (1) 
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Figura 04: Curva de calibração Turbidez (FTU) versus MPS e equação linear de 

calibração do turbidímetro para Tijucas. 

Os dados medidos através do sensor de turbidez acoplado ao multímetro digital foram 

anotados no campo, durante a coleta, em intervalos de profundidade de 0.5m e posteriormente 

digitalizados, gerando uma planilha Excel com os dados de: hora, série, turbidez(v), ganho e 

turbidez(v) corrigida respectivamente e salvos como a planilha: “TurbidezTIJ.xls” em um 

diretório específico. 

Após esta etapa, foram correlacionados aos dados de MPS obtidos através das 

amostras de água (Figura 05), resultando em uma equação linear de calibração do multímetro 

para Tijucas: 

MPS=1050.7* Turbidez(V)-0.9732       (1) 
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Figura 05: Curva de calibração Turbidez (v) versus MPS e equação linear de 

calibração do multímetro para Tijucas. 

Os arquivos gerados pelo PACD foram compilados e armazenados através do software 

de navegação RiverSurveyor da Sontek, versão 4.60 no formato *.adp em um diretório 

específico. No laboratório, os dados foram pré-tratados através do programa ViewADP da 

Sontek, versão v4.03, aonde cada arquivo, com cerca de uma hora de dados 

aproximadamente, era visualizado separadamente e referenciado a opção “bottom track 

velocity reference” de forma a eliminar a influência da velocidade de deslocamento do barco 

no registro. 

Visto que o programa ViewADP permite converter os dados binários do ADP em 

dados em formato ASCII, os dados foram exportados para cada arquivo nos formatos pré-

determinados (Tabela 02).  
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Tabela 02: Formatos de dados do PACD exportados em ASCII pelo software ViewADP. 

Formato Tipo de dados 
.a1    amplitude do feixe 1  
.a2    amplitude do feixe 2 
.a3    amplitude do feixe 3 
.btk    rastreador de fundo (bottom track) 
.cfg    arquivo de configuração de campo 
.ctl    Controle 
.dav    Velocidade média vertical (depth averaged velocity) 
.dir    Direção 
.gps    dados de posicionamento do GPS 
.hdr    Navegação (??) 
.raw_gps   dados de posicionamento do GPS 
.rov    Perfil de ROV 
.rsd    dados do GPS 
.sd1    erro do feixe 1 
.sn1    taxa de sinal- ruido do feixe 1 
.sd2    erro do feixe 2 
.sn2    taxa de sinal- ruido do feixe 2 
.sd3    erro do feixe 3 
.sn3    taxa de sinal- ruido do feixe 3 
.spd    Velocidade 
.ve    Velocidade componente leste- oeste 
.vn    Velocidade componente norte- sul 
.vu    Velocidade componente cima- baixo 

 

Em ambiente Matlab, os dados *.btk foram tratados através da rotina TIJ_BTK.m, 

aonde os valores zerados foram interpolados a partir dos valores de contorno e salvos . Após 

gerar os arquivos em formato ASCII, os dados foram tratados ainda no matlab, aonde os 

arquivos: .a1, .a2, .a3, .ve, .vn, .vu, .spd, .dir, .btk, .dav e .gps foram inseridos e as amplitudes 

dos feixes a1, a2 e a3 foram unidas, gerando a amplitude média por célula, bem como os 

níveis corrigidos de forma a eliminar a camada superficial da coluna dágua, com um intervalo 

de 1.3m, de forma a eliminar os valores espúrios, decorrentes da presença de bolhas de ar 

como consequência da passagem de embarcações e ação das ondas. 

Foi também aplicado o arquivo “tijucas_bottomtrack.dat” e eliminados os valores 

superiores a profundidade máxima e finalmente gerado o arquivo (banco de dados) 

“Guarda_Dados.dat”, com os parâmetros: ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, Ssalinidade, 

Stemperatura, Sturbidez, aaaammddhhmmss, latitude, longitude, profundidade, amplitude1, 

amplitude2, …, até a amplitude45, para cada intervalo de tempo do PACD. 
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De forma a gerar as curvas de calibração para o PACD, a fim de determinar seus 

valores de concentração de MPS para cada célula de profundidade ao longo do tempo de 

coleta, os resultados em MPS das amostras de água coletadas, foram relacionados aos valores 

de Amplitude média da 1ª célula do PACD, através da técnica de calibração de PACD para 

determinação da concentração de MPS na coluna d’água, conforme descrito em Zaleski e 

Schettini (2006). Para tal, os valores de amplitude acústica, expressos em “contagens”, que 

são unidades logarítmicas internas do equipamento, devem ser convertidos para potência 

sonora em decibéis (dB) através da equação: 

Ampc = 0,43(Amp-r)         (1) 

Aonde “Amp” é o valor gravado na memória do PACD, 0,43 a constante que expressa 

o valor escalar para transformação em dB e “r”é o ruído do equipamento, equivalente ao valor 

de amplitude quando o PACD esta operando no ar (24 para o equipamento utilizado). 

Para normalizar os dados, eliminando o efeito da profundidade e da dispersão do sinal 

devido ao feixe cônico do PACD e determinando a amplitude acústica corrigida ou REA 

(Retro Espalhamento Acústico), é utilizada a equação: 

REA = Ampc + 20log10 (R) + 2 αw (R) + 20R⌠αpdr       (2) 

Aonde, segundo Zaleski e Schettini (2006), R é à distância ao longo do feixe acústico 

(z/cos(25º)), sendo que 25º é a inclinação do feixe acústico em relação à vertical, αw é a 

absorção pela água em dB.m-1 e αp é a atenuação por partículas em dB.m-1. O segundo termo à 

direita da igualdade representa a correção geométrica da forma cônica do feixe acústico, o 

terceiro a correção do efeito da absorção da energia acústica na água em função da freqüência 

do som, da salinidade e pressão (0.65 para Tijucas) e o quarto a correção pela absorção pelas 

partículas (só aplicável em concentrações acima de 100 mg.l-1). 

Após a determinação dos valores de REA, é possível correlacionar os dados de MPS 

das amostras d’água com os valores de REA do PACD, através de uma curva de calibração 

MPS versus REA (Figura 06), gerada em ambiente Matlab pela ferramenta de processamento 

“CFTool” (Curving Fitting), aonde através da aplicação de uma equação exponencial de 2º 

grau: 

f(x) = a*exp(b*x) + c*exp(d*x)       (3) 

São determinados os coeficientes de calibração: 

a = 33.43   
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b = 0.6517   

c = -24.7  

d = 0.6517 

E os coeficientes R-square e Adjusted R-square:  

R-square: 0.9307 

Adjusted R-square: 0.9197 

Aonde, para avaliar a consistência e a qualidade dos dados, os valores apresentados devem 

estar cima de 0.6 e o mais próximo possível de 1. 

 Figura 06: Curva de calibração do PACD para Tijucas, durante o período de coleta. 

Após a determinação dos coeficientes e a avaliação de sua consistência, a equação de 

calibração do PACD para a Baía de Tijucas foi estabelecida: 

MPS= 33.43*exp(0.6517*REA)+(-24.7*exp(0.6517*REA))   (4) 
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Os dados originais do PACD foram então processados em ambiente Matlab, através da 

rotina ADCP_MPS.m, onde são convertidos para MPS e salvos no formato: 

“Guarda_DadosMPS.dat”. 

 

3.5 – Densimetria 
 

Perfis verticais de densimetria foram obtidos nos pontos de coleta localizados a cada 

km navegado (Figura 03), com valores a cada 0.1 segundos, com a utilização de um 

densímetro da marca STEMA, modelo DensiTune, que opera através de um sensor metálico 

de diapasão que vibra a uma freqüência pré-determinada, alterada de acordo com a densidade 

do meio em que é inserido e cujos valores de freqüência em milivolts são depois convertidos 

em valores de densidade em g/l. Para o gerenciamento, visualização e armazenamento dos 

perfis de densimetria, foi utilizado um computador portátil da marca Advance, modelo P700 

com o programa de aquisição de dados DensiTune V3.0, da Stema, na opção DensLog.exe. 

Os dados de densimetria foram processados através do programa de processamento de 

dados DensiTune V3.0, da Stema, na opção DensEdit.exe. Para o correto processamento dos 

dados de densimetria, parte das amostras de sedimento de fundo coletadas durante a 

campanha foram utilizadas para a elaboração do arquivo de calibração de densidade relativo à 

Baía de Tijucas. Para tal, foram utilizados como referência os manuais de calibração 

“STEMA Density Probe Calibration Procedures” e “DensCalV4_sep06.pdf”, fornecidos pela 

Stema, fabricante do densímetro e utilizado o programa de processamento de dados 

DensiTune V3.0, da Stema, na opção DensLog.exe. 

De acordo com o manual do fabricante, para a elaboração do arquivo de calibração, as 

amostras de sedimento de fundo coletadas foram misturadas e homogeneizadas em um 

recipiente (balde ou similar) com cerca de 50l de volume, de forma que o sensor (probe) do 

densímetro pudesse ser inserido e movimentado sem o contato direto com o fundo ou as 

laterais do recipiente. Após homogeneizar a amostra, um volume de cerca de 2l foi retirado, 

colocado em um recipiente plástico (de peso pré-determinado) e pesado em uma balança de 

precisão (Figura 07). No mesmo recipiente, uma amostra de 2l de água doce também foi 

pesada e sua densidade estabelecida como: 1000g/l. 
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Figura 07: Calibração do densímetro. 

Por regra de três a densidade da amostra de sedimento foi então estabelecida pela 

equação: 

δamostra1 = δagua * Pamostra1 /Pagua        (1) 

Aonde δagua é igual a 1, Pamostra1 é o peso obtido da amostra de sedimento e Pagua é o 

peso da amostra de água doce. Visto que o sedimento está em seu estado natural, espere-se 

uma densidade superior a 1300g/l. 

Após determinar a densidade do sedimento pela relação peso/volume, o sedimento foi 

re-homogenizado, o sensor do densímetro inserido (sem tocar o fundo ou as bordas do 

recipiente) e um arquivo de densimetria gerado (Figura 04). Para tal, o sensor era 

movimentado suavemente em movimentos circulares e nos sentidos norte/sul, leste/oeste de 

forma a abranger o maior “range” de freqüências possíveis e, depois de cerca de 1 minuto, o 

arquivo salvo e armazenado. 

Apos esta 1ª etapa, de forma a obter um grupo de dados acima de 1300g/l, entre 

1300g/l e 1070g/l e abaixo de 1070g/l e visto que o número de amostras deve ficar entorno de 

6 a 7 medições, o sedimento foi então diluído com água doce, em intervalos regulares. A cada 

etapa de diluição, uma nova amostra de sedimento era retirada e pesada e sua densidade 



 31 

calculada, bem como um novo registro de densidade através do sensor medido e salvo, até 

alcançar um grau de diluição com uma densidade inferior a 1070g/l. Após criar este conjunto 

de 6 a 7 arquivos de densimetria do sedimento da área em estudo, os dados foram inseridos no 

programa de processamento de dados DensiTune V3.0, da Stema, na opção DensCal.exe. 

Ao mesmo tempo em que as amostras de sedimentos tinham suas densidades 

calculadas e medidas, um arquivo de calibração do sensor para água doce foi criado. Para tal, 

o sensor era inserido em uma amostra de água doce com cerca de 10º C de temperatura, e sua 

freqüência média de operação registrada. Logo após, o sensor foi inserido em uma amostra de 

água doce com cerca de 30º C de temperatura, e sua freqüência de trabalho novamente 

determinada. 

Dentro do programa de calibração, os arquivos de densimetria gerados eram inseridos 

seqüencialmente, do menor para o maior, de forma a permitir uma visualização de todos ao 

mesmo tempo, dentro do mesmo gráfico de freqüência versus voltagem (Figura 08). Os dados 

de temperatura da água doce e freqüência correspondente foram então inseridos e as linhas 

RiCo estabelecidas.  

Para a determinação das linhas de RiCo (em Holandês: “Richtings Coëfficient” ou o 

equivalente em termos matemáticos ao “slope” ou talude) um ponto junto à base de cada 

arquivo de densidade medido foi escolhido, enquanto o programa definia a linha equivalente a 

mesma freqüência teórica e então o ângulo da linha era escolhido, de forma a representar da 

melhor maneira o sentido dos dados obtidos. Foi definido então o “switch over limit” ou 

limite máximo de operação e após a inserção de comentários relativos ao projeto, o arquivo de 

calibração foi salvo (Figura 05). Após gerar e verificar a qualidade do arquivo de calibração 

produzido foi então iniciado o processamento dos perfis de densimetria obtidos na área de 

estudo. 
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Figura 08: Curva de calibração do Densímetro para Tijucas. 

Os perfis verticais de densimetria foram processados através do programa de 

processamento de dados DensiTune V3.0, da Stema, na opção DensEdit.exe. Através do 

software os arquivos brutos de densimetria foram importados e interligados em um conjunto 

(set) de dados, aonde a maré foi inserida. 

Cada perfil foi processado individualmente, com a inserção de suas coordenadas, a 

eliminação das profundidades fora dos limites pré-estabelecidos (as negativas e as medidas 

apos a profundidade máxima) e a suavização dos dados. Cada perfil individual processado era 

então salvo, com os limites de 1070 e 1200 kg/l-1 em destaque e o processo repetido até que 

todos os perfis fossem editados. No final do dia os dados de profundidade relativa à densidade 

1200Kg/l e espessura entre o 1070 e o 1200 kg/l-1 eram exportados e salvos em formato 

“*.txt”. No software Matlab, os dados da planilha: “Tick.txt” foram carregados na rotina 

TIJ_GraficosThickness.m e os valores de espessuras entre as duas densidades representados 

em formato gráfico de distribuição da lama fluida na Baía de Tijucas. 

Cabe ressaltar que o valor de 1200 kg/l-1 é um horizonte teórico, normalmente 

relacionado ao conceito de “profundidade navegável”, aonde de acordo com as características 
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reológicas do sedimento, é possível a navegação de embarcações de grande porte (navios), 

mesmo que parte de seu casco esteja dentro desta camada formada entre os horizontes de 

1070 e 1200 kg/l-1 respectivamente. Em alguns portos do mundo este limite situa-se além do 

horizonte de 1200 kg/l-1, podendo alcançar valores de cerca de 1250 kg/l-1. 

Para fins de comparação com os resultados do ecobatímetro de dupla-frequência, o 

valor de 1200 kg/l-1 foi escolhido como referência para a determinação pelo densímetro da 

espessuara da camada fluida na Baía de Tijucas. 

3.6 – Granulometria (Sedimentos de Fundo) 
 

Ao longo do dia, em pontos pré-determinados (Figura 09), próximos a foz do Rio 

Tijucas e adjacências, 13 amostras de sedimento de fundo foram coletadas através de um 

amostrador do tipo “Van-veen” e armazenadas para análises de conteúdo de matéria orgânica, 

carbonatos e granulometria dos sedimentos. 

 

Figura 09: Pontos de coleta de sedimentos (01 a 13) de fundo na área de estudo 

durante os dias 01 e 02 de Maio de 2007, referentes ao período de coleta. 
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No laboratório as amostras foram analizadas pelo método de Shepard e os valores 

fornecidos de acordo com os parâmetros de Folk e Ward (Tabela 03). 

Tabela 03: Pontos de coleta e resultados das amostras de sedimentos de fundo. 

Est. Data Hora Este Norte Prof. Granulometria % M.O. % Carb. 

01 01/05/07 133911 742530.0 6986907.0 8.2 Silte muito fino 11.07 6.01 

02 01/05/07 141957 741419.0 6983113.0 9.1 Silte fino 6.82 8.96  

03 01/05/07 150442 740304.0 6979260.0 6.6 Argila Grossa 19.01 4.74 

04 01/05/07 155528 737851.0 6977931.0 2.0 Silte muito fino 14.34 6.70 

05 01/05/07 163607 738903.0 6981561.0 4.9 Silte muito fino 12.75 5.80 

06 01/05/07 172855 740017.0 6985424.0 5.5 Silte muito fino 7.74  7.89 

07 02/05/07 101759 736646.0 6981927.0 1.8 Argila Grossa 18.83 3.83 

08 02/05/07 104002 737101.0 6983904.0 2.5 Silte grosso 3.61 5.63 

09 02/05/07 110119 737551.0 6985834.0 1.9 Argila Grossa 17.75  3.25 

10 02/05/07 133727 736622.0 6984047.0 1.9 Silte médio 3.99 5.58 

11 02/05/07 135702 735634.0 6984044.0 2.0 Argila Grossa 14.24 12.62 

12 02/05/07 141913 733804.0 6984044.0 2.0 Argila Grossa 13.10  12.10 

13 02/05/07 143448 732901.0 6983041.0 1.2 Argila Grossa 14.09 14.25 
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4.0 - RESULTADOS 
 

Durante o dia 01 de Maio de 2007, o tempo era bom, sem cobertura de nuvens e com 

ventos fracos de Nordeste aumentando de intensidade no decorrer do dia. As ondas, obtidas 

através de observação visual, eram de Nordeste, com altura de menos de 0,5 m aumentando 

para cerca de 0,5 m e período de cerca de 6 s ao longo do dia. No dia 02 de Maio de 2007, o 

tempo estava nublado, porém sem chuva, devido à chegada de uma frente fria na região e os 

ventos sopravam fracos de Sudeste. Já as ondas eram de Leste, com altura de menos de 0,5 m 

e período de cerca de 6 s. 

Dados de vento obtidos a partir de cartas sinóticas da DHN (Diretoria de Hidrografia e 

Navegação), referentes aos dias de coleta, mostraram a ocorrência de ventos de Nordeste no 

1º dia e a aproximação de uma frente fria na costa do Uruguai, bem como a virada do vento 

para Sudeste no 2º dia, em decorrência da passagem da frente pela área de estudo (Figura 10). 

 

Figura 10: Cartas sinóticas (pressão ao nível do mar) da área de estudo durante os dias 

01 e 02 de Maio de 2007, referentes ao período de coleta (fonte: 

https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/index.html). 

 

https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/index.html
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A maré na região de Tijucas, durante os dias 01 e 02 de Maio de 2007, de acordo com 

as previsões efetuadas pela DHN, encontrava-se em período de sizígia, com valores máximos 

de 1,3 m às 01:43 horas e mínimos de 0,2 m às 06:43 horas do dia 01, com alturas previstas 

na ordem de 1,0 m de variação de maré (Tabela 04). 

Tabela 04: Maré prevista para a região de Tijucas durante o período de coleta (adaptado de 

http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/60245Mai2007.htm). 

PORTO DE FLORIANÓPOLIS (ESTADO DE SANTA CATARINA) 
 

Latitude: 27º35',3S               Longitude: 048º33',4W               Fuso: +03.0               Ano: 2007 
Instituição: DNPVN             32 Componentes               Nível Médio: 0.64               Carta: 1905 

Lua Dia Hora Alt.(m) 
 TER 01/05/07 01:43 1.3 
 TER 01/05/07 06:43 0.2 
 TER 01/05/07 13:56 1.2 
 TER 01/05/07 18:41 0.5 

 QUA 02/05/07 02:15 1.3 
 QUA 02/05/07 07:09 0.3 
 QUA 02/05/07 14:30 1.3 
 QUA 02/05/07 19:04 0.5 

 

Os dados de maré medidos durante a campanha apresentaram valores máximos de 

1,26 m às 14:35 horas e mínimos de 0,0 m (referenciado a um zero local arbitrário) às 07:25 

horas do dia 02 de Maio de 2007. Os valores de altura foram na ordem de 0,9 m no 1º dia, 

similares aos valores previstos, porém de cerca de 1,2 m no 2º dia, provavelmente decorrentes 

do efeito meteorológico de empilhamento, decorrente da passagem de uma frente fria durante 

a madrugada de 01 para 02 de Maio de 2007 (Figura 11). 

http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/60245Mai2007.htm
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Figura 11: Maré reduzida e profundidades (m) na Baía de Tijucas durante os dias 01 e 

02 de Maio de 2007, referentes ao período de coleta. 

Os registros de profundidade obtidos pelo PACD através da opção “bottom track”, 

foram reduzidos e plotados, de forma a fornecer uma visão geral do relevo do fundo da Baía 

de Tijucas (Figura 12). Os dados obtidos indicam que as cotas batimétricas na Baía de Tijucas 

variam entre 1 e 12m de profundidade, com as menores cotas junto à praia e a foz do Rio 

Tijucas e as maiores no lado leste da parte central da Baía, aumentando no sentido 

praia/oceano.  
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Figura 12: Profundidades reduzidas (m) na Baía de Tijucas durante os dias 01 e 02 de 

Maio de 2007, referentes ao período de coleta. 

Os dados históricos de vazão para o Rio Tijucas obtidos através da Agência Nacional 

de Águas (ANA), relativos a uma bacia de drenagem de 1042,0 Km2 mostram uma vazão 

média na ordem de 24.4 m3/s por ano (Tabela 05). 

Tabela 05: Vazão histórica do Rio Tijucas (de 1944 a 1995). 

Vazão Jan. Fev. Mar. Abr. Mai Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Média 26.9 31.4 26.8 20.9 20.8 19.7 22.5 22.8 26.3 27.0 24.4 24.0 24.4 

 

Os resultados obtidos através do CTD/Turbidímetro instalado junto ao PACD mostram 

uma distribuição da salinidade na Baía de Tijucas durante o 1º dia de coleta com variações 

entre 32.4 e 35.5, com os menores valores situados junto à praia, ao sul da Foz do Rio Tijucas 

e os maiores valores próximos à Praia de Ganchos e do lado leste da Baía (Figura 13). Já no 

2º dia de campanha, a salinidade variou entre 33.4 e 35.5, com os menores valores situados 

junto à Foz do Rio Tijucas e os maiores valores do lado leste da Baía (Figura 13). 
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Figura 13: Salinidade superficial em PSU na Baía de Tijucas durante os dias 01 e 02 

de Maio de 2007, referentes ao período de coleta. 

As seções transversais de salinidades estão representadas na figura 14. A 1ª seção 

transversal de salinidade (A) apresentou variações entre 35 e 35.5, com os menores valores 

situados na superfície e os maiores junto ao fundo da baía. Já na 2ª seção transversal (B) , a 

salinidade variou entre 34 e 35.5, com os menores valores situados na superfície e os maiores 

junto ao fundo, do lado sul da Baía de Tijucas. Em relação a 3ª seção transversal (C), a 

salinidade mostrou variações entre 34.5 e 35, com os menores valores situados entre a 

superfície e o meio da coluna d’água, no meio da baía e os maiores junto ao fundo da baía. Na 

4ª seção transversal (D), a salinidade variou entre 31 e 36, com os menores valores situados 

na superfície, em frente e ao sul da Foz do Rio Tijucas, aumentando em direção ao fundo e os 

maiores ao norte da Foz do Rio Tijucas. A 5ª seção transversal de salinidade (E) apresentou 

variações entre 29 e 36, com os menores valores situados entre a superfície e o meio da 

coluna d’água, no meio da baía e os maiores ao norte a ao sul e junto ao fundo da baía. 
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Figura 14: Seções Transversais de Salinidade em PSU na Baía de Tijucas, referentes ao 

período de coleta. 

As seções longitudinais de salinidades estão representadas na figura 15. Quanto a 1ª 

seção longitudinal (A), a salinidade variou entre 35 e 36, com os menores valores em 

superfície e os maiores junto ao fundo, na parte leste da baía. Em relação a 2ª seção 

longitudinal (B), a salinidade mostrou variações entre 32 e 35.5, com os menores valores em 

superfície, próximo à praia e no meio da baía, bem como os maiores junto ao fundo, na parte 

leste da baía. Já na 3ª seção longitudinal (C), a salinidade variou entre 34 e 35.5, com os 
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menores valores em superfície, próximo à praia e os maiores junto ao fundo, na parte leste da 

baía. 

Figura 15: Seções Longitudinais de Salinidade em PSU na Baía de Tijucas, referentes ao 

período de coleta. 

Em relação à temperatura, os resultados obtidos através do CTD/Turbidímetro 

instalado junto ao PACD mostraram uma distribuição na Baía de Tijucas durante o 1º dia de 

coleta com variações entre 22.5 e 24.1oC, com os menores valores situados junto à praia, ao 

norte da Foz do Rio Tijucas e os maiores valores próximos à Foz do Rio Inferninho (Figura 
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16). Já no 2º dia de campanha, a temperatura variou entre 22.0 e 22.7 oC, com os menores 

valores situados junto à Foz do Rio Tijucas e os maiores valores do lado leste da Baía (Figura 

16). 

 

Figura 16: Temperatura superficial na Baía de Tijucas durante os dias 01 e 02 de Maio 

de 2007, referentes ao período de coleta. 

 As seções transversais de temperatura estão representadas na figura 17. A 1ª seção 

transversal (A) mostrou variações entre 22.5 e 23 oC, com os maiores valores situados em 

superfície e os menores junto ao fundo da Baía. Já a 2ª seção transversal (B) variou entre 22.5 

e 23.5 oC, com os maiores valores situados em superfície, no lado sul e os menores junto ao 

fundo, no lado norte da Baía. Em relação a 3ª seção transversal (C) a temperatura variou entre 

22.5 e 23.5 oC, com os maiores valores situados em superfície, no lado sul e os menores junto 

ao fundo da Baía. Na 4ª seção transversal (D) a temperatura variou entre 23 e 23.5 oC, com os 

maiores valores situados nos lados sul e norte e os menores no meio, em frente à Foz do Rio 

Tijucas. A 5ª seção transversal (E) mostrou variações entre 22 e 25 oC, com os maiores 

valores situados nos lados sul e norte e os menores no meio, em frente à Foz do Rio Tijucas. 
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Figura 17: Seções Transversais de Temperatura na Baía de Tijucas, referentes ao período de 

coleta. 

As seções longitudinais de temperatura estão representadas na figura 18. Na 1ª seção 

longitudinal (A) a temperatura variou entre 23 e 22.5 oC, com os maiores valores situados em 

superfície, junto à praia e os menores junto ao fundo, no lado leste da Baía. Em relação a 2ª 

seção longitudinal (B) a temperatura oscilou em torno de 22.5 oC, com os maiores valores 

situados a leste, em superfície e os menores a oeste, na superfície e a leste, junto ao fundo da 
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Baía. Já na 3ª seção longitudinal (C)a temperatura também variou em torno de 22.5 oC, com 

os maiores valores situados a oeste e a leste e os menores no meio da baía. 

Figura 18: Seções Longitudinais de Temperatura na Baía de Tijucas, referentes ao período de 

coleta. 

Os resultados obtidos através do CTD/Turbidímetro instalado junto ao PACD mostram 

uma distribuição superficial da turbidez (MPS) na Baía de Tijucas durante o 1º dia de coleta 

com variações da ordem de 50 mg/l, com os maiores valores situados junto à praia, em frente 

à Foz dos Rios Tijucas e Inferninho e os menores do lado leste da Baía (Figura 19). Já no 2º 
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dia de campanha, a turbidez (MPS) apresentou variações também da ordem de 50 mg/l, com 

os maiores valores situados junto à Foz do Rio Tijucas e os menores novamente do lado leste 

da Baía (Figura 19). 

 

Figura 19: MPS superficial em g/l na Baía de Tijucas durante os dias 01 e 02 de Maio 

de 2007, referentes ao período de coleta. 

Já os dados de MPS, obtidos a partir da conversão do REA do PACD, apresentam uma 

distribuição superficial do MPS na Baía de Tijucas durante o 1º dia de coleta com valores da 

ordem de 60 mg/l, com os maiores valores situados junto à praia, em frente à Foz dos Rios 

Tijucas e Inferninho e os menores do lado leste da Baía (Figura 20). No 2º dia de coleta, o 

MPS apresentou variações da ordem de 70mg/l, com os maiores valores situados junto à Foz 

do Rio Tijucas e os menores novamente do lado leste da Baía (Figura 20).  

 

Figura 20: MPS superficial do PACD em g/l na Baía de Tijucas durante os dias 01 e 

02 de Maio de 2007, referentes ao período de coleta. 

Em relação aos valores de MPS no meio da coluna d’água, os dados obtidos 

apresentam uma distribuição na Baía de Tijucas durante o 1º dia de coleta com valores na 
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ordem de 70mg/l, com os maiores valores situados junto à praia, em frente à Foz dos Rios 

Tijucas e Inferninho e os menores do lado norte da Baía, próximo à Praia de Zimbros (Figura 

21). Já no 2º dia de coleta, o MPS no meio da coluna d’água apresentou variações na ordem 

de 100mg/l, com os maiores valores situados junto à praia, em frente e ao sul da Foz do Rio 

Tijucas e os menores do lado leste da Baía (Figura 21). 

 

Figura 21: MPS do PACD no meio da coluna d’água em g/l na Baía de Tijucas durante 

os dias 01 e 02 de Maio de 2007, referentes ao período de coleta. 

Junto ao fundo, os valores de MPS na Baía de Tijucas durante o 1º dia de coleta 

mostram valores da ordem de 250mg/l, com os maiores valores situados no meio da baía, em 

seu lado leste e os menores do lado norte da Baía, próximo à Praia de Zimbros (Figura 22). Já 

no 2º dia, o MPS no fundo da coluna d’água apresentou variações também na ordem de 

250mg/l, com os maiores valores situados à leste e os menores à oeste da Baía (Figura 22). 

 

Figura 22: MPS do PACD no fundo da coluna d’água em g/l na Baía de Tijucas 

durante os dias 01 e 02 de Maio de 2007, referentes ao período de coleta. 
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Os resultados de MPS obtidos através da conversão do REA do PACD em relativos as 

seções transversais estão representados na figura 23. Os dados de MPS mostram, em relação a 

1ª seção transversal (A), variações entre 1 e 150mg/l, com os maiores valores situados do lado 

sul, junto ao fundo da Baía e os menores na superfície e ao norte da baía. Já em relação a 2ª 

seção transversal (B),os dados estão relacionados entre 1 e 450mg/l, com os maiores valores 

situados junto ao fundo e do lado sul da Baía e os menores na superfície e ao norte da baía. A 

3ª seção transversal (C) mostrou variações de MPS entre 1 e 450mg/l, com os maiores valores 

situados junto ao fundo e do lado sul da Baía e os menores na superfície e ao norte da baía. Já 

em relação a 4ª seção transversal (D), os dados variam entre 1 e 45mg/l, com os maiores 

valores situados junto ao fundo em frente à Foz do Rio Tijucas e ao sul, próximo da Foz do 

Rio Inferninho e os menores na superfície e ao norte da baía. A 5ª seção transversal, obtido 

junto à Praia de Tijucas, por ser muito rasa e devido à eliminação dos dados superficiais do 

PACD, em decorrência da influência de ondas e bolhas de ar nos resultados de REA, não 

obteve valores representativos que permitissem sua elaboração. 
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Figura 23: Seções transversais de MPS do PACD em g/l na Baía de Tijucas, referentes 

ao período de coleta. 

Os resultados de MPS obtidos através da conversão do REA do PACD em relativos as 

seções longitudinais estão representados na figura 24. Em relação a 1ª seção longitudinal (A), 

os resultados de MPS obtidos mostram variações entre 1 e 300mg/l, com os maiores valores 

situados do lado leste, junto ao fundo da Baía e os menores na superfície. Já em relação a 2ª 

seção longitudinal (B), os valores de MPS encontram-se entre 1 e 100mg/l, com os maiores 

valores situados do lado leste, junto ao fundo da Baía e os menores na superfície. Na 3ª seção 
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longitudinal (C), os valores de MPS encontram-se entre 1 e 450mg/l, com os maiores valores 

situados do lado leste, junto ao fundo da Baía e os menores na superfície. 

 

Figura 24: Seções longitudinais de MPS do PACD em g/l na Baía de Tijucas, 

referentes ao período de coleta. 

Os resultados da batimetria dupla-frequência (210 e 33KHz) na Baía de Tijucas 

relativos as seções transversais estão representados na figura 25. Os dados batimétricos 

obtidos mostram em relação a 1ª seção transversal (A), variações de 3 a 11 metros de 
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profundidade, com os maiores valores situados no meio e os menores do lado norte da baía, 

com duas camadas significativas de lama fluida de cerca de 0.3m situadas entre as cotas 10 e 

11m ao norte e ao sul da área mais profunda da baía. Já em relação a 2ª seção transversal (B), 

as profundidades variam de 2 a 8m, com os maiores valores situados no meio e os menores do 

lado sul da baía, com uma camada de lama fluida de cerca de 0.5m situada entre as cotas 5 e 

8m ao sul da área mais profunda da baía. Na 3ª seção transversal (C), a batimetria mostra 

variações entre 1.5 e 5.5m de profundidade, com os maiores valores situados ao norte e os 

menores ao sul da baía, com duas camadas significativas de lama fluida de cerca de 0.3m 

situadas entre as cotas 10 e 11m ao norte e ao sul da área mais profunda da baía. Já em relação 

a 4ª seção transversal (D), realizada próxima à Praia de Tijucas, as profundidades variam de 

2.8 a 2.1m, com os maiores valores situados ao norte e os menores do lado sul da praia, com a 

presença de lama fluida, com cerca de 0.2m, entre as cotas 2.8 e 2.6m do lado norte da praia. 

Em relação a 5ª seção transversal (E), realizada junto à Praia de Tijucas, os resultados obtidos 

variam de 2.2 a 1.1m, com as maiores profundidades situadas ao norte e os menores ao sul da 

praia, com uma camada de lama fluida de cerca de 0.8m situada entre as cotas 1.4 e 2.2m ao 

norte da Praia de Tijucas. 
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Figura 25: Seções transversais de batimetria dupla-frequência (210 e 33KHz) na Baía 

de Tijucas, referentes ao período de coleta. 

Os resultados da batimetria dupla-frequência (210 e 33KHz) na Baía de Tijucas 

relativos as seções longitudinais estão representados na figura 26. Os dados de batimetria 

mostram, em relação a 1ª seção longitudinal (A), variações de profundidades entre as cotas 

1.5 a 11.0m, com os maiores valores situados ao leste e os menores a oeste da baía, com a 

presença de lama fluida, com cerca de 0.5m, entre as cotas 5 e 10m, no meio da baía. Ja em 
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relação a 2ª seção longitudinal (B), os dados mostram variações entre 1.5 e 11.0m de 

profundidade, com os maiores valores situados a oeste e os menores a leste da baía, com uma 

camada de lama fluida de cerca de 0.3m situadas entre as cotas 1.5 e 2.5m a leste da baía. Em 

relação a 3ª seção longitudinal (C), as profundidades variam de 1.5 a 11.5m, com os maiores 

valores situados a leste e os menores a oeste da baía, com a presença de lama fluida, com 

cerca de 0.2m, entre as cotas 10 e 11.5 do lado leste da baía. 
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Figura 26: Seções longitudinais de batimetria dupla-frequência (210 e 33KHz) na Baía 

de Tijucas, referentes ao período de coleta. 

No que se refere à distribuição e espessura da lama fluida na Baía de Tijucas, os dados 

obtidos através dos perfis verticais de densimetria indicam uma variação entre 0.1 e 0.5 

metros de espessura, com os maiores valores ao norte da Praia de Tijucas e próximo à Praia 

de Ganchos e uma menor concentração no meio e ao norte da baía (Figura 27). Já os dados 

obtidos através da diferença entre o 210 (topo da camada fluida) e o 33 (fundo da camada 

fluida), evidenciam uma variação entre 0.1 e 0.8m de espessura da camada fluida, com os 

maiores valores situados ao norte da Praia de Tijucas, próximo à Praia de Ganchos e na parte 

sul da área central da baía, bem como uma menor concentração no meio e ao norte da baía 

(Figura 27). 

 

Figura 27: Comparativo da espessura da lama fluida em kg/l na Baía de Tijucas de 

acordo com o densímetro versus o ecobatímetro dupla-frequência. 

Em relação aos sedimentos de fundo, os resultados mostram a predominância de 

sedimentos finos com alto teor de matéria orgânica, bem como uma diminuição da 

granulometria da foz do estuário em direção ao meio da baía conforme o esperado, de acordo 

com a diminuição do nível de energia do meio (Figura 28). 
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Figura 28: Diagrama de Shepard relativo as amostras de sedimento de fundo de 

Tijucas, coletadas durante os dias 01 e 02 de Maio de 2007. 
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5.0 - DISCUSSÃO 
 

 

Os valores de salinidade superficial obtidos durante a campanha mostram os menores 

valores situados próximos à foz dos rios Tijucas e Inferninho e os maiores valores à leste e sul 

da Baía, indicando que a distribuição superficial da salinidade na Baía de Tijucas sofre a 

influência da foz dos rios na concentração da mesma, devido a ação da descarga fluvial como 

agente de diluição da água costeira adjacente. 

 Já a distribuição vertical da salinidade na Baía de Tijucas também sugere a influência 

da descarga fluvial oriunda dos Rios Tijucas e Inferninho, com os menores valores situados 

próximos a zona de diluição das águas fluviais e os maiores valores situados junto ao fundo 

da Baía, indicando a entrada de água oceânica através do mesmo. 

Os resultados obtidos em relação a distribuição superficial da temperatura, apesar da 

pouca variação em graus celsius, sugerem uma influência meteorológica, decorrente da 

passagem de uma frente fria entre o 1º e o 2º dia de coleta. Os dados mostram que no 1º dia, 

com céu aberto e ventos de nordeste fracos, as águas superficiais aquecidas com valores de 

até 24.1 oC, foram deslocadas em direção da Foz do Rio Inferninho, enquanto as águas mais 

frias com cerca de 22.5 oC, foram encontradas ao norte e à leste da baía. Já no 2º dia, após a 

passagem da frente fria, com céu encoberto e ventos fracos de sudeste, os maiores valores de 

temperatura com cerca de 22.7 oC (1.4 oC menos que no dia anterior) foram obtidos à leste da 

baía, enquanto os menores valores com cerca de 22 oC (0.5 oC menor que no dia anterior) 

foram observados próximo à Foz do Rio Tijucas. 

A distribuição vertical da temperatura na Baía de Tijucas mostra os maiores valores 

em superfície e os menores junto ao fundo e próximo da Foz do Rio Tijucas. O menor valor 

obtido (cerca de 22 oC) foi obtido no perfil 5, em frente a Foz do Rio Tijucas, o que evidencia 

a influência do aporte continental na temperatura da área de estudo.  

Autores como Traykovski et al (2000), sugerem que a localização dos depósitos dos 

sedimentos oriundos dos rios na plataforma continental, depende significativamente dos 

mecanismos de transporte e dispersão que fornecem sedimentos para o oceano costeiro. 

Enquanto sedimentos grosseiros se depositam rapidamente nos limites da pluma fluvial, 

sedimentos finos podem viajar por distâncias significativas. Como exemplo, plataformas de 

baixa-energia, como as da costa da Lousiana a partir da foz do Rio Mississipi, possuem 
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regiões de deposição que podem ser encontradas abaixo da pluma superficial, visto que seus 

sedimentos depositam diretamente da pluma fluvial para o solo. Entretanto, em plataformas 

com fortes correntes ou ondas de longo período, a região final de deposição pode não estar 

localizada abaixo da pluma, devido aos processos de ressuspensão e transporte de sedimentos 

para longe da pluma fluvial na camada limite de fundo. Segundo o autor, ondas são peças 

chaves nos processos de suspensão e manutenção de fluxos de gravidade. 

A distribuição superficial do MPS na Baía de Tijucas obtida através do turbidímetro, 

apresenta os maiores valores junto à foz dos rios Tijucas e Inferninho e a praia de Tijucas e os 

menores valores a leste da baía. Da mesma forma, que os dados de MPS do turbidímetro, os 

resultados superficiais de MPS obtidos através do PACD, também mostram os maiores 

valores à oeste, junto a praia e a foz dos rios Tijucas e Inferninho e os menores à leste da baía, 

indicando o mesmo padrão de distribuição e a mesma origem sedimentar. 

Os resultados obtidos para o MPS superficial, indicam a influência da drenagem 

continental no aporte de sedimentos finos, bem como do efeito de ressuspensão gerado pela 

ação das ondas junto à praia. 

A distribuição de MPS no meio da coluna d’água obtidos através do PACD também 

indica a influência da drenagem continental no aporte de sedimentos finos para a baía, com os 

maiores valores situados à oeste junto à praia e a foz dos rios Tijucas e Inferninho e os 

menores à leste, porém já evidenciando um aumento nas concentrações em direção ao sudeste 

da baía. 

Já a distribuição do MPS no fundo, mostra os maiores valores à leste e ao sul, 

indicando a ação de correntes gravitacionais que conduzem o sedimento oriundo do aporte 

continental em direção as partes mais profundas da baía. 

Os processos observados de ressuspensão dos sedimentos finos junto à praia e o 

consequente transporte por fluxos de gravidade até as partes mais profundas da baía, tem sua 

origem e dinâmica explicada e sustentada de acordo com o conhecimento científico atual 

sobre estes processos e sua ocorrência em outros ambientes costeiros do mundo. 

Segundo Lee and Mehta (1997) apud Rodriguez e Mehta (2000), ondas quebrando na 

zona de surf tendem a erodir e dispersar rápidamente os sedimentos na coluna d’água. 

Comparativamente, na zona de menor energia em direção ao oceano, a liquefação da lama por 

ação das ondas tende a ocorrer e o transporte da lama resultante é a maior razão para as 

mudanças de perfis nesta região. Ainda de acordo com Rodriguez e Mehta (2000), não 
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existem dados adequados para a elucidação dos modos pelo qual a lama de fundo interage 

com as ondas e transporta o material recebido, através da costa aberta. 

De acordo com Bentley e Roberts (2002), a combinação de hidrodinâmica de fundo de 

alta energia e aporte suficiente de sedimentos finos pode resultar em fluxos de gravidade (em 

taludes muito baixos) que podem recobrir centenas de kilômetros quadrados com espessuras 

excedendo 10cm, o que pode explicar a distribuição dos sedimentos finos ao longo da Baía de 

Tijucas e da plataforma continental adjacente, também de acordo com os dados de Abreu 

(1998). 

Segundo McAnally et al. (2007), fundos coesivos, depois de serem fluidizados por 

ondas ou correntes, podem mover-se pelo talude junto ao fundo pela ação da gravidade, como 

correntes de turbidez, preenchendo as áreas mais profundas. Também o sedimento em 

suspensão na água causa um contraste de densidade entre esta e o fluido do ambiente, e a 

corrente de turbidez irá fluir pelo talude de densidade abaixo, normalmente permanecendo 

junto ao fundo. De acordo com o mesmo autor, a ressuspensão de sedimentos por ondas e 

correntes e o transporte de lama fluida ocorrem quando ondas geradas por ventos na 

superfície da água agitam o fundo o suficiente para ressuspender os sedimentos na coluna 

d’água. Uma vez suspensos, os sedimentos podem ser facilmente transportados pelas 

correntes. 

De acordo com Wright et al. (2001), observações de diversos ambientes de plataforma 

mostram que o transporte talude abaixo induzido por gravidade pode constituir um modo 

importante de dispersão de sedimentos em suspensão através das plataformas e evidenciar a 

influência de ondas e correntes em fluxos de sedimento induzidas por gravidade, assim como 

foi observado atraves dos dados obtidos na Baía de Tijucas 

A distribuição vertical do MPS na Baía de Tijucas obtida através do PACD mostra 

coerência com os dados anteriores, evidenciando uma maior concentração junto a foz dos rios 

Tijucas e Inferninho e nas partes mais profundas da Baía, especialmente no lado sul e os 

menores valores no meio da coluna d’água.  

Ainda segundo Wright et al. (2001), fluxos sustentáveis de gravidade podem ocorrer 

em plataformas continentais quando o aporte de sedimentos finos excede a capacidade de 

suspensão das correntes locais.  Observações recentes de transporte de sedimentos finos ao 

longo da plataforma são, em muitas circunstâncias, consistentes com o potencial existente de 

correntes de gravidade próximas ao fundo de alta concentração, mesmo que muito finas. A 
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medida que os avanços na instrumentação continuam a aumentar nossa habilidade de observar 

o transporte de sedimentos finos junto ao fundo, Supõe-se que, fluxos de gravidade de alta 

turbidez mostrarão ter um importante papel no fluxo de sedimentos ao longo da plataforma 

em uma grande variedade de ambientes de plataforma ao redor do mundo. 

Através dos resultados obtidos pelo ecobatímetro e pelo “bottom track”do PACD, 

evidencia-se o padrão de distribuição das profundidades na baía, com os menores valores 

junto à costa (ao sul, norte e oeste da baía), bem como uma evolução gradativa da 

profundidade, sem estruturas significativas de fundo, até alcançar os maiores valores na parte 

central do lado leste. O padrão topográfico encontrado confirma a existência de um gradiente 

de profundidade favorável a ação de correntes gravitacionais que podem conduzir os 

sedimentos oriundos do aporte continental em direção as partes mais profundas da baía e 

posteriormente para a plataforma continental adjacente. 

Dados pretéritos obtidos por Abreu (1998), indicam que o padrão de distribuição das 

isóbatas, a partir da Baía de Tijucas, seguem em direção a plataforma continental de forma 

gradual e homogênea com contornos batimétricos suaves, bem como  e também a presença de 

sedimentos lamosos na Baía de Tijucas e em direção à plataforma continental, indicando a 

influência do Rio Tijucas como fonte de sedimentos finos que levam a este padrão 

deposicional. 

Segundo McAnally et al. (2007), “lamas fluidas de alto dinamismo são comuns dentro 

e fora de rios e estuários que tenham alta descarga sedimentar ou sejam eficientes armadilhas 

sedimentares e tenham fortes marés e/ou ondas”. A distribuição da lama fluida na Baía de 

Tijucas determinada a partir da densimetria mostrou os maiores valores pontuais ao norte da 

Praia de Tijucas e próximo à Praia de Ganchos e os menores valores ao norte e à leste da baía. 

Os resultados pontuais obtidos situados junto as praias podem indicar o efeito da ação das 

ondas na ressuspensão dos sedimentos.  

De acordo com Sheremet et al. (2005), “O fenômeno da dissipação de ondas sobre 

fundos lamosos é de interesse global. Estes depósitos de sedimentos finos em plataformas 

ocorrem mundialmente, particularmente em associação com sistemas de dispersão fluvial-

marinhos”. Também de acordo com o autor, ondas tem um impacto significativo em fundos 

lamosos e a compreensão da evolução das ondas no ambiente das plataformas lamosas 

internas forma a base da modelagem dos fluxos de lama dirigidos por ondas e padrões de 

erosão/deposição em costas lamosas. Comparado com ambientes arenosos, a conecção entre 
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fluxo e movimentação de sedimentos é significativamente mais forte sobre fundos marinhos 

lamosos.  

Os mecanismos de atenuação de ondas de longo período são bem estudados, mas a 

dissipação por ondas de curto período induzida por lama ainda não é bem compreendida, visto 

que o movimento de ondas de curto período não penetra fundo o suficiente na coluna d’água 

para interagir diretamente com o fundo mole (Sheremet et al., 2005). Devido a ausência de 

dados específicos sobre ondas na Baía de Tijucas, não foi possível observar o fenômeno de 

atenuação de ondas pelo fundo lamoso ao longo da baía, apesar de visualmente parecer que o 

fenômeno está presente na baía.  

De acordo com McAnally et al. (2007),  a presença significativa de ondas ou correntes 

muda dramáticamente a natureza dos fluxos de gravidade de lama fluida. Primeiro, a presença 

de correntes locais aumenta a resistência friccional a corrente de turbidez e diminui a corrente 

de gravidade da lama fluida. Ao mesmo tempo, a presença de ondas ou correntes 

simultaneamente permite com que  a suspensão de lama fluida persista, visto que atrito no 

meio é disponível para manter a lama fluida em suspensão. 

Segundo Traykovski et al. (2000), dados indicam que a medida que as camadas de 

lama fluida deslizam talude abaixo em direção de águas mais profundas, a uma certa 

profundidade a energia das ondas é insuficiente para manter a camada, determinando o limite 

externo da região de deposição. A camada de lama fluida parece estar presa na camada limite 

gerada por ondas superficiais de gravidade, enquanto a variação temporal na espessura varia 

coerentemente com a variação temporal da espessura da camada limite das ondas. De modo 

particular, a camada de lama fluida só existe aonde o nível de energia das ondas é suficiente 

para desenvolver uma camada limite das ondas mais larga que 5cm. 

Já a distribuição da lama fluida na Baía de Tijucas determinada a partir do 

ecobatímetro, pela diferença entre as frequências 210 e 33 KHz, também mostra os maiores 

valores pontuais ao norte da Praia de Tijucas e próximo à Praia de Ganchos e também valores 

significativos na parte sul da área central da baía e os menores valores no meio e ao norte da 

baía. De modo geral, as espessuras das camadas de lama fluida obtidas com o ecobatímetro 

são mais significativas que as obtidas pela densimetria.  

Destaca-se dentro da distribuiçao da lama fluida, a presença de um “banco de lama”, 

com espessuras em torno de 0.5 metros observado através do ecobatímetro na parte sul da 

área central da baía, resultados estes não tão claramente evidenciados nos resultados obtidos 
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através do densímetro, visto que enquanto o ecobatímetro mostrava um pacote com espessura 

em torno de 0.5 metros, o densímetro indicava um pacote com valores em torno de 0.2 

metros, com uma distribuição não tão uniforme quanto a anteriormente descrita. 

A explicação para tal diferença encontra-se no princípio de funcionamento dos 

métodos, aonde  os resultados do ecobatímetro através da frequência de 33 Khz tendem a ser 

sempre maiores que os dados do densímetro relativos à densidade de 1.200 Kg/m3, visto que 

o ecobatímetro não trabalha com uma densidade relativa, mas sim com diferença de 

impedância acústica, o que normalmente leva a reflexões acima (junto ao 210 Khz), ou abaixo 

da densidade 1.200 Kg/m3, junto ao fundo mais denso e com horizonte melhor definido. 

Desta forma, a espessura entre o 210 e o 33 evidencia melhor a dimensão do pacote 

lamoso, enquanto o densímetro mostra os limites de espessura relativos à cada densidade 

específica, de acordo com o objetivo em questão. Normalmente a densidade de 1.200 Kg/m3 

está relacionada ao conceito de lama fluida associado a concepção de “profundidade 

navegável” para fins de navegação em portos e canais por embarcações de grande porte. 

De acordo com Kirby e Parker (1977) apud McAnally et al. (2007), depois que rápidas 

e inesperadas diminuições de profundidade registrada por ecobatímetros levou a uma série de 

fechamentos do Porto de Rotterdam na Hollanda, testes com navios foram finalmente usados 

para estabelecer um critério de densidade de 1.200 Kg/m3 para profundidade navegável (ou 

náutica) em 1974. 

Como exemplo, os dados obtidos no Porto de Rotterdam mostram a diferença entre os 

métodos (Figura 29). No primeiro perfil, sob condições de maior fluidilização, os dados 

relativos a densidade de 1.200 Kg/m3 e a frequência 15 Khz são similares, já no segundo 

perfil, sob condições de menor energia e maior decantação, a densidade dentro da camada de 

lama fluida aumenta, levando a uma diminuição da profundidade relativa a densidade de 

1.200 Kg/m3 medida pelo densímetro, enquanto a profundidade medida pela frequência de 15 

Khz permanece praticamente a mesma, evidenciando a diferença entre os métodos. 
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Figura 29: Comparativo entre os dados obtidos com densímetro e ecobatímetro de 

dupla-frequência no porto de Rotterdam. 

Apesar da diferença entre os resultados, ambos os métodos indicam a presença de um 

“banco” de lama fluida na parte sul da área central da baía, evidenciando uma possível área de 

deposicionamento e/ou remobilização dos sedimentos finos, oriundos do aporte continental 

através da descarga fluvial dos rios Tijucas e Inferninho, através da fluidilização por ondas. 

Os resultados relativos as amostras de sedimentos de fundo, mostram a predominância 

de sedimentos finos, bem como uma diminuição da granulometria da foz do estuário em 

direção ao meio da baía conforme o esperado, de acordo com a diminuição do nível de 

energia do meio. 

O conjunto dos dados obtidos também sugerem que a fonte de sedimentos finos para o 

sistema tem origem na drenagem costeira através do aporte fluvial dos rios Tijucas e 

Inferninho, sendo os mesmos transportados, remobilizados e depositados no fundo da baía de 

acordo com os padrões de circulação locais, derivados principalmente a partir da ação dos 

ventos e ondas na área de estudo. 
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6.0 - CONCLUSÃO 
 

Os valores superficiais de MPS encontrados na área de estudo evidenciam a influência 

do aporte continental de sedimentos finos através da drenagem fluvial dos rios Tijucas e 

Inferninho, bem como o provável efeito das ondas junto à costa nos processos de 

remobilização dos sedimentos pré-depositados. 

Os valores de MPS obtidos no meio e no fundo da baía, mostram um gradual 

deslocamento dos sedimentos em suspensão de acordo com o gradiente de profundidade, das 

partes mais rasas junto à foz dos rios Tijucas e Inferninho até as partes mais profundas da 

baía, em direção à plataforma continental adjacente, através da acão de correntes de 

gravidade. 

Os valores de MPS obtidos também indicam altas concentrações de MPS junto ao 

fundo. 

Já os resultados obtidos relativos aos sedimentos já depositados, porém ainda não 

consolidados, identificam a presença de depósitos de lama fluida, mostram um padrão de 

distribuição relacionado não só ao elevado aporte sedimentar, oriundo dos rios Tijucas e 

Inferninho, mas também provavelmente associado ao efeito de fluidilização, decorrente da 

ação de ondas superficiais nas áreas mais internas da baía. 

De modo geral, não existe relacão entre distribuicão do MPS e da Lama fluida, 

indicando processos distintos de formação e distribuição. 

Os resultados da granulometria dos sedimentos de fundo confirmam a grande presença 

de sedimentos finos no fundo da baía. 

De modo geral, evidencia-se na Baía de Tijucas um padrão de distribuição e uma 

concentração de sedimentos finos tanto em suspensão, quanto em processos de deposição 

junto ao fundo através da formação de lamas fluidas, cuja única explicação está relacionada a 

ação do aporte fluvial dos rios Tijucas e Inferninho (principalmente do Rio Tijucas) como 

fornecedores significativos de material fino em condição de sustentar os padrões e volumes de 

MPS e sedimentos encontrados. A topografia de fundo suave, com gradientes baixos 

associada ao grande volume de material particulado em suspensão (MPS) e a presença de 

lamas fluidas, indica não só um aporte atual de sedimentos finos, mas principalmente um 

processo contínuo ao longo do tempo geológico. Processo este que levou ao preenchimento 
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do vale fluvial submerso e ao atual padrão não só de aprisionamento, mas também de 

exportação de sedimentos finos para a plataforma continental adjacente. 

Desta forma, de acordo com os dados obtidos e devido as características hidrográficas 

e climatológicas da região, estima-se que, da mesma forma que no estuário do Rio Itajaí-Açú, 

um grande aporte de sedimentos finos seja transportado durante eventos de alta descarga do 

Rio Tijucas, levando a formação de fluxos de densidade que fluem pela ação gravitacional em 

direção as áreas mais profundas da baía. A Baía de Tijucas, devido não só a suas 

características morfológicas, mas principalmente pelo grande aporte fluvial de sedimentos 

finos e aos padrões hidrodinâmicos que levam ao aprisionamento dos sedimentos em seu 

interior aparentemente age (dentro do conceito de “filtro estuarino”) como uma armadilha 

sedimentar, tendo como consequência baixos gradientes de profundidade, alta taxa de 

assoreamento e um progressivo preenchimento e progradação da planície costeira adjacente. 

Visto que este trabalho representa apenas uma imagem pontual dos processos que 

governam a distribução dos sedimentos finos na Baía de Tijucas, faz-se necessário uma maior 

compreensão da intensidade e sazonalidade dos processos de aporte, transporte e deposição 

dos sedimentos, bem como um melhor entendimento de sua relação com os fenômenos e 

padrões meteorológicos e físicos que atuam sobre a região, através de estudos mais amplos e 

contínuos. Desta forma, será possível determinar e avaliar não só os padrões naturais, mas 

também possíveis influências antropogênicas nos processos, bem como gerar e manter 

ferramentas de controle ambiental que permitam conciliar os padrões naturais do ambiente 

com as necessidades humanas a médio e longo prazo. 
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8.0 - APÊNDICES 
 

 

Fotografias 01 e 02: Equipamentos utilizados durante a campanha de coleta de dados 

Lancha e ecobatímetro dupla-frequência). 

 

 

Fotografias 03 e 04: Equipamentos utilizados durante a campanha de coleta de dados 

(DGPS e Laptop de sondagem). 
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Fotografias 05 e 06: Equipamentos utilizados durante a campanha de coleta de dados 

(Multibeam e Laptop de controle). 

 

 

Fotografias 07 e 08: Equipamentos utilizados durante a campanha de coleta de dados 

(Multibean e Marégrafo). 
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Fotografias 09 e 10: Equipamentos utilizados durante a campanha de coleta de dados 

(Densímetro e Probe). 

 

 

Fotografias 11 e 12: Equipamentos utilizados durante a campanha de coleta de dados 

(Turbidímetro e Voltímetro). 

 



 72 

 

Fotografias 13 e 14: Equipamentos utilizados durante a campanha de coleta de dados 

(Garrafa de coleta d’água e amostrador de sedimentos de fundo). 
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9.0 - ANEXOS 
 
Anexo 01: Relatório de análises granulométricas. 

 
 


