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Resumo

A planície costeira do litoral centro-norte do Estado do Espírito Santo apresenta um

setor com bom desenvolv¡mento dos depósitos quaternár¡os, conespondente à p¡anície

deltaica do rio Doce, e outro setor com estre¡ta faixa de sedimentos quatemár¡os

limitada pelas falés¡as da Formação Barreiras.

Os estudos sobre a granulometria dos sedimentos de fundo dos rios que desembocam

no litoral, a morfologia e a sedimentologia da plataforma continental interna adjacente,

bem como as variações topográf¡cas, sedimentológicas e energéticas das praias por

um ano revelaram que as praias possuem diferentes fontes de sedimentos e são

submetidas a processos hidrodinâmicos distintos.

As praias âssoc¡adas à planície deltaica do rio Doce säo volumosas dev¡do ao

abundante aporte tenígeno de areias litoclásticas e à deposição de sedimentos fluviais

e marinhos favorecida pelo efeito de molhe exercido pela foz do rio Doce. A alta

declividade plataforma perm¡te a entrada de ondas de alta energia promovendo

efciente transporte e distribuição de sedimentos, ao longo e perpendicularmente a

costa, e causa alteraçöes topográficas sazonais dos perfis praias. As praias

apresentam t¡polog¡as refletivas a intermediár¡as, com tendência à construção.

As praias situadas defronte aos tabule¡ros da Formação Baneiras são constituídas por

areias mistas (fragmentos de quartzo e biodetritos). A principal fonte das are¡as

bioclásticas marinhas São as constru@es carbonáticas biogenéticas, que revestem as

couraças lateríticas da plataforma continental interna, que säo arancadas e

fragmentadas pelas ondas. As areias bioclásticas são compostas predom¡nantemente

por fragmentos de algas coralinas, moluscos e briozoários'

AS couraças ferruginosas da plataforma continental intema e da antepraia dissipam a

energia das ondas e consequentemente as praias adquirem características

dissipativas e intermediárias. A d¡ferenciação entre estes tipos é determinada pela

disposição das couraças na antepraia e pelas diversidades das areias mistas das

praias, que desenvolvem processos hidrodinâmicos limitados a pequenos trechos

praiais. A escassez de sedimentos b¡oclásticos nas planícies costeiras situâdas

defronte às falésias marinhas da Formação Barreiras talvez possa ser explicada pela

suscetibilidade maior dos bioclastos à des¡ntegraçäo e d¡ssolução pelas ondas.



Astract

The central northern state of Espírito Santo coastal plain exhibits a sector with well

developed quaternary deposits, conesponding to the Doce river deltaic plain, and

another sector with narrow stretch of quaternary sed¡ments limited by the Barre¡ras

Formation sea cliffs.

The grain size analysis of bottom sediments rivers flowing to the coastline, the

morphology and sed¡mentology of adjacent inner continental shelf, as well as

topographic, sedimentologic and energetic changes measured during one year revealed

that the studied bachs are supplied by distinct sources, and they are subjected to

distinct hydrodynamic processes. The beaches associated to the Doce deltaic plain are

voluminous, due to the abundant l¡thoclast¡c terrigenous sands deposited through

marine and fluvial processes, propit¡ated by the Doce river mouth groin effect. The

steep slope of the continental shelf allows entrance of high energy waves, which

promotes effìcient transport and distribution of sediments, along and normally to the

coast, and giving rise to seasonal topogrphic oscillat¡ons of the beach profiles. The

beaches present reflexive and intermediate typologies with constructional tendency.

The beaches s¡tuated in front of the Baneiras Formation sea cliffs are composed by a

mixed sand (quartzose and biodetrital fragments). The most important source of the

b¡odetrital sands are the calcium carbonate build-ups, covering the lateritic crust of the

inner continental shelf bottom, with are wrenched and crushed by waves. The biodetrital

farctions are mostly composed of coraline algae, mollusk and briozoan ftagments'

The ferruginous crusts of the inner continental shelf and foreshore dissipate wave

energy, and consequently the beaches acquire dissipative and intermediate

characteristics. The differentiation among these types is determinated by the

arrangement of the crusts in the foreshore, and the diversity of mixed sands in the

beaches, developing peculiar hydrodynamics processes. The scarcity of biodetrital

sed¡ments ¡n the coastal plains, situated in front of the Baneiras Formation sea cliffs,

may be explained by the greater susceptibility of the biodetrital fragments to

disintegration and solution by waves.
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1.1 Apresentação

A evolu$o da costa depende dos processos morfodinâmicos que oconem em

resposta às mudanças das condiçôes externas (Wright & Thom, 1977), principalmente

de naturezas geológicas e climát¡cas, (Cowell & Thom, 1997).

A evoluçäo geológica controla a fisiografia da costa, como também a abundância

e as propriedades dos sedimentos. As propriedades físicas dos grãos, tais como

tamanho, densidade, forma e natureza, são determinantes no resultado final de

transporte dos sedimentos, assim como o balanço sedimentar, representado pelas

perdas e ganhos de sedimentos dentro de um sistema costeiro. Os elementos

climáticos e oceanogråficos regionais controlam a energia dos agentes de dinâmica

costeira.

Segundo Cowell & Thom (1997), a morfodinâmica costeira pode ser definida

cÆmo o processo de ajustamento mútuo da topografia com a hidrodinâmica envolvida

no transporte de sedimentos.

Um grupo de pesquisadores austral¡anos (Short, 1995; Wright et al. 1977 , 1979)

vem realizando experimentos em praias arenosas fim de se identificar os complexos

fluxos existentes na zona de surfe, responsáveis pela topograf¡a e transporte

sedimentar das praias. Estes estudos contribuíram para melhor compreensäo dos

processos responsáveis pela evolução das praias e outras feiçöes costeiras. Wright eú

al. (1979) evidenciaram diferentes estados morfodinâm¡cos ou tipologias

morfodinâmicas das praias, resultantes do ajustamento às condições ambientais

atuantes.

Como a praia é o ambiente de transição entre a planície costeira e a plataforma

continental interna, sua tipologia e morfodinâmica são resultantes da interação entre

estas duas unidades geomorfológicas.
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Martin ef a/. (1996), ao proporem a subdiv¡são da planície quatemária costeira

do litoral do Espírito Santo, basearam-se em aspectos fisiográfcos e reconheceram um

setor com notável desenvolvimento da planície quaternária, correspondente à planície

deltaica do rio Doce, e outro setor, com pouco desenvolvimento dos depósitos

quatemários ao pé das falésias da Formaçäo Barreiras, de Barra do Riacho a Vitória.

As praias situadas na porçâo centro norte do Estado do Espírito Santo,

associadas à planície deltaica do rio Doce e às falésias da Formação Barreiras,

apresentam distintas tipologias morfodinâmicas. As areias das praias caracter¡zam-se

pela grande diversidade em suas propriedades físicas, já que apresentam fontes

distintas de sedimentos. Uma fonte é representada pelos sedimentos terrígenos,

resultantes da erosão das falésias vivas dos tabuleiros da Formação Barreiras e das

cargas fluviais, e a outra pelos sedimentos marinhos que recobrem a plataforma

continental intema que, segundo Kowsmamm & Costa (1979), são constituídos por

7íVo de sedimentos carbonáticos.

A diversidade composicional dos grãos e ainda, a existência de fontes atuais

distintas de sedimentos atuando sobre variaçöes temporais e espaciais do balanço

sedimentar, aumentam a complexidade dos processos de mobilizaçâo, desgaste,

seleção e deposição dos grãos. A interferência das variáveis energéticas e topográficas

dificultam, ainda mais, a identificação dos processos responsáveis pelas diferentes

tipologias das praias. Carter (1982) destaca problemas metodológicos na

interpretação dos processos hidrodinâmicos de praias constituídas de misturas de

areias litoclásticas e bioclásticas e sugere que elas devem ser analisadas

diferentemente das praias essencialmente quartzosas, em função da diversidade das

propriedades físicas dos grãos.

Considerando as diferentes tipologias das praias do litoral capixaba, devido às

distintas fontes potenciais de sedimentos, o desafio da compreensão dos processos

hidrodinâmicos de praias de areias mistas só pode ser vencido por investigaçôes

geológicas e geomorfológicas mais detalhadas que as realizadas até o momento.
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1.2 Objetivos

1 .2.1 Objetivo geral

Conhecer os processos de sedimentação atual e a morfodinåmica das praias

situadas defronte às falésias da Formação Bane¡ras e à foz do rio Doce.

1.2.2 Objetivos específ¡cos

- ldentificar as principais fontes atuais de sedimentos das praias.

- Conhecer a dinâm¡ca sedimentar e os parâmetros hidrodinâmicos envolvidos

na morfologia e distribuição dos sedimentos das praias.

- Contribuir para a elucidação dos processos sedimentares envolvidos em

pra¡as compostas por are¡as mistas (bioclásticas e litoclásticas).

- Caracterizar os tipos morfodinâmicos de praias e as propriedades

granulométricas das praias estudadas durante o período de um ano.

- Tentar identificar as tendências atual e futura de erosão ou sedimentação

aceleradas na linha de costa em estudo.



II. ÁREA DE ESTUDO

2.1 Localiaçäo

A área de estudo está compreendida entre as coordenadas 19"30'e 20' 15'de

latitude sul e 39' 35' a 40'13' de longitude oeste.

As praias estendem-se de Bicanga (14 km ao norte de Mtória, município da

Sena) à Povoação (ao norte da desembocadura do rio Doce, município de Linhares),

perfazendo aproximadamente 120 km de l¡nha de costa na porção centro-norte do

litoral do Estado do Espírito Santo (Fig. 2-1).

A distância, a partir da linha de costa, da porção submersa estudada atinge g

milhas náuticas (1 milha náutica =1,852m), estendendo-se até a isóbata máxima de 43

m.

2.2 Aspectos climáticos

O clima deste trecho do litoral brasileiro é do tipo W pseudo-equatorial,

classificação de Köppen (1948, apud Martin ef a/. 1993). A região encontra-se em zona

caracterizada por chuvas tropicais de verão, com estaçâo seca durante o outono e

invemo. Porém, as duas últimas estações podem registrar precipitaçöes frontais de

descargas devidas às massas polares. A temperatura média anual é de 22" C, ficando

a média das máximas entre 28" e 30' C, enguanto que as mínimas apresentam-se em

torno de 15" C.

Tanto os dados levantados pelo Centro Tecnológico de Hidráulica da

Universidade de Såo Paulo (CTH/USP) entre fevereiro e 1972 e jane¡ro de 1973

(Bandeira et al. 1975), quanto os fomecidos pela EMCAPA (1981), demostram que os

ventos de maior freqüência e maior intensidade são os provenientes dos quadrantes

NE-ENE e SE, respectivamente. Os primeiros estão associados aos ventos alísios, que

sopram durante a ma¡or parte do ano, enquanto que os de SE estäo relacionados às

frentes frias que chegam periodicamente à costa capixaba (Fig.2-2A).
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F|GURA 2-1 Localizaçäo da área de estudo. Guia Praias 4 Rodas (1997).
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2.3 Aspectos oceanográf¡cos

2.3.1 Direção das ondas

Os dados obtidos pela CTH/USP em 1972-1973 na planície delta¡ca do rio Doce,

indicaram que as ondas procedem de dois setores principais NE - E e SE - E, (Fig. 2-

2B), com predominância do primeiro (Bandeira et al. 1975). Estas ondas são geradas

pelos dois sistemas de ventos existentes na região (F¡g. 2-2A). As ondas do setor sul,

associadas às frentes ftias, embora sejam menos freqüentes, são mais energéticas do

gue as do quadrante NE. Martin ef a/. (1993) destacam que este modelo pode ser

perturbado por anomalias de temperatura de superfície do Oceano Pacífico, ao norte

do Peru, conhec¡das como Fenômeno El Niño. Em período de ação deste fenômeno, a

passagem das ondas meridianas de média e alta troposfera é bloqueada pela presença

de forte e permanente corrente de jato subtropical (Fig. 2-34). Este bloqueio faz com

que as zonas frontais permaneçam no S e SE do Brasil, originando alta pluviosidade,

enquanto que ao norte, ocorre seca. Em janeiro e fevereiro de 1995, sob o efeito do

Fenômeno El Niño, o Estado de São Paulo registrou altos índices pluviométricos,

enquanto no Espírito Santo foram extremamente baixos. Conseqüentemente, nos

períodos de atuação do Fenômeno El Niño, as ondas do setor sul, geradas pelas

advecções polares, não atingem o litoral capixaba, o que faz com que as frentes de

ondas sejam originadas somente pelos ventos do NE -E (Fig. 2-38).

2.3.2 Allwa e período s¡gn¡ficativos das ondas

Dados sobre clima de onda para o litoral brasileiro säo escassos e limitados aos

levantados nas proximidades de portos por ocasião de suas construções (Homsi,

1978). Na área de estudo, os dados obtidos pelo INPH (lnstituto Nacional de Pesquisas

Hidroviárias), entre março de 79 a setembro de 80, nas proximidades do porto de

Tubarão, Vitória, foram utilizados pela RAM Engenharia (1994) para a determinaçâo

do clima de ondas, conforme Figura 2-4.

A Figura 2-44 mostra que a altura significativa das ondas para o litoral pouco

ultrapassa 1,5 m, sendo as alturas de 0,9 e 0,6 m as mais frequentes. O período

freqüente está em tomo de 5 a 6,5 s, näo ultrapassando 9,5 s (Fig. 24B).
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FIGUR.A 2.2. Regime dos ventos (A) e os sentidoa de chegada das ondas (B) ao
lltoräl caplxaba êm oondlções normale. Mârtln êt sr. lt993J

FIGURA 2-3. Reglmè dos ventos (A) e sentldo d€ chegada dâs ondas (B)
aseocladas ao fenômeno El Nlño. Martln êl al. (1993).
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FIGURA 24 (A) Dish¡buição das freqüências das alturas de ondas signif¡cativas nas
proximidades do porto de TubaÉo, Vitória. (B) D¡lribuição das freqüências
dos períodos nas proxim¡dades do porto de Tubaráo, Vitória, ES. As
maiores freqüências de altura de ondas foram de 0,6 e 0,9 m e do período
de 5 a 6,5 s. RAM Engenharia Ltda. (1994).

2.3.3. Maré

A amplitude de maré do litoral capixaba varia de 1,40 a 1,50 m (Diretoria de

Hidrografia e Navegação - DHN, 1994), característica de litoral submet¡do a micromaré

(< 2m).

Distribuiçåo de freqüência relaliva

Distribu¡çáo de freqüênc¡a relativa
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2.4 Aspectos geológicos e geomorfológicos

2.4.1 Aspectos tec{ônicos e estruturais

Os eventos tectônicos denominados de Ciclos Transamazônic¡ e Brasiliano,

foram fundamentais para que a atual linha de costa adqu¡risse a direção

predominantemente norte-sul e também pelos principais domínios morfogenéticos

reconhecidos na região.

O tectonismo ocorrido durante o Cretáceo inferior (pré-Aptiano), que

correspondeu a um ¡mportante estágio de reativação da plataforma brasileira,

conhecido pelo nome de Reativação Wealdeniana (Almeida, 1967), foi o responsável

pelo surgimento do Oceano Atlântico Sul e pela reativaçáo das estruturas

preex¡stentes. O tectonismo resultou de forças de distensáo subcrustais que, desde o

Jurássico super¡or, atuaram sobre as antigas linhas de fraqueza do embasamento pré-

cambriano, ao longo da faixa correspondente à atual costa do Brasil. Como

conseqüênc¡a foram produzidos falhamentos normais e escalonados de grande

extensão e sistemas de grábens e hemigrábens (Asmus et al., 1971).

Asmus ef al. (1971) afirmam que os efeitos posteriores deste tectonismo,

representados pelas reativações dos falhamentos pr¡ncipais, perduraram com

intensidades decrescentes até o Neocretáceo/Eoterciário. A acomodaçâo e

deslocamento por pequenas falhas dos sedimentos depositados durante o Terciário

(Formação Barreiras) e a configuraçäo da rede de drenagem suportam esta afirmação

(Mendes et al., 1987).

King (1956) sugere a formação de uma estrutura monoclinal íngreme na faixa

costeira, que ocasionou o soerguimento da superfície terciária, em relação ao nível do

mar, durante o Terciário médio.

Este arqueamento da superfície, sobre a qual se depositaram os sedimentos

terciários, estaria representado no município de Santa Cruz, onde ocorrem couraças

lateríticas submersas que durante a maré baixa f¡cam emersas. Em outras áreas, como

nas proximidades da foz do r¡o ltaúnas, os sedimentos terciários entram em contato

com os depósitos de planícies marinhas quaternárias através de falésias (Mendes ef

al., 1987).
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Atividade magmática acompanhou o desenvolvimento tectônico da região,

manifestando-se através de intrusões e/ou extrusôes de rochas balsáticas em duas

fases pr¡ncipais. A primeira ocorrida durante o pré-Aptiano é registrada na forma de

intrusões de 5 a 55 m de espessura na bacia sedimentar do Espírito Santo (Asmus eú

al., 1971). A segunda, provavelmente ligada à zona de fratura do assoalho oceânico,

produziu efeitos consideráveis na plataforma continental adjacente ao litoral capixaba,

modificando sua extensão com a acreçäo de uma área com cerca de 25.000 km2, o

banco de Abrolhos. Segundo Cordani (1970, apud Cordani, 1973), as idades destas

atividades magmáticas podem ser estendidas desde o Gretáceo superior até o Eoceno

inferior a médio. Entretanto, é aceitável esperar que na porçäo mais a oeste tenha se

iniciado já no Aptiano, atuando ao longo de uma fratura, com progressiva migração

para leste (Asmus et al., 1971).

Durante o Quaternário, a evolução do litoral teve início no limiar do Pleistoceno,

com a ocorrência da fexura continental que provocou o arqueamento da superfície

pós-Baneiras, fato sugerido anteriormente por

King (1956). Posteriormente, Barbosa et al. (1975, apud Mendes et al., 1987)

comprovaram este fato, porém demostraram que a direção desta flexura varia de local

a local, não apresentando homogeneidade e paralelismo admitidos anteriormente por

King.

2.4.2 As rochas pré-cambrianas da regiåo serrana

Compondo a região serrana, na porçâo norte do Estado do Espírito Santo, såo

identificadas duas grandes unidades de rochas pré-cambr¡anas, a primeira constituída

por gnaisses migmatíticos e rochas graníticas e a segunda composta por gnaisses

kinzigíticos e núcleos de charnoquitos (Coutinho, 1974a\.

O caráter polimetamórfico apresentado por estas rochas sugere a açäo de

eventos metamórficos relacionados a vários ciclos orogênicos, entre os quais tem-se o

Transamazônico e o Brasiliano, bem como fenômenos anorogênicos, associados a

importante tecton¡smo de fratura (Cordani, 1973).
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Os gnaisses migmatíticos, da porção ocidental (F¡9. 2-5), apresentam-se bem

orientados, com gnaissificação uniforme e por vezes bandamento nítido,

caracter¡zando gnaisses fitados e/ou migmatitos. A composição mineralógica varia

entre granítica e granod¡orítica, apresentando associação de quartzo-microclínio-

plagioclásio (oligoclásio)-biotita e quantidades inferiores de hornblenda (Gordani, 1973).

Os gnaisses kinzigíticos, da faixa oriental, apresentam quantidades de biotita

inferiores às dos gnaisses m¡gmatíticos normais. Assim as faixas xistosas e as

concentrações biotíticas pouco regulares conferem às rochas aspecto migmatítico

difuso e nebulítico. A granada é um constituinte normal, especialmente em algumas

intercalaçöes hololeucocráticas, quando sem biotita. Apresentam textura granoblástica-

xenoblástica e associaçöes mineralógicas do tipo quartzo-plagioclásio-feldspato-

potássico-granada-biotita-cordierita-sillimanita (Coutinho, 1974a). Núcleos granulíticos,

representados pelas rochas charnoquíticas, aparecem nas proximidades de Barra de

São Francisco e ltapina, no interior da unidade de gnaisses kinzigíticos (Fig. 2-5).

A partir de relações texturais e mineralógicas é possível atribuir às rochas kinzigíticas

e chamoquíticas maior grau de metamorfismo e conelac¡onar a formação destas

ao C¡clo Transamazônico, mas com rejuvenescimento durante o Ciclo Brasiliano.

Entretanto, não se pode excluir a hipótese de que, pelo menos em parte, estes

gnaisses representem material formado durante o próprio ciclo Brasiliano e

metamorfoseado em grau mais elevado (Cordani, 1973). Os gnaisses graníticos da

fa¡xa interior são correlacionáveis com os da Sena do Mar, formados durante o ciclo

Brasiliano.

Geomorfologicamente, estas rochas estão associadas à regiåo serrana,

formando terras altas submetidas à intensa atividade erosiva. Os vales são encaixados

e a rede de drenagem reflete um padrão dendrítico-retangular multidirecional.

(Bandeira et al., 1975).

O embasamento mais interno apresenta manto de intemperismo raso, devido ao

relevo altamente acidentado, enquanto que o externo encontra-se recoberto por

depósitos terciários da Formação Baneiras.
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FIGURA 2-5 Mapa geológico esquemático da regiåo coste¡ra do Brasil, entre Salvador e Vitória
segundo Cordani (1973).
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2.4.3 - Os tabuleiros da Formação Baneiras

como Formação Baneiras costumam ser designados os sedimentos de origem

continental, pouco consolidados, que estão dispostos em estreita faixa ao longo da

área costeira, desde o Estado do Rio de Janeiro até o Pará, invadindo ainda o vale do

Amazonas (Bigarella & Andrade, 1964)'

Apesar da grande cobertura territorial destes sedimentos, faltam ainda estudos

sistemáticos e detalhados que determinem, com segurança, classificaçâo estratigráf¡ca,

origem e idade. Mabesoone et al. (1972) sugerem que "o Baneiras näo pode ser

reconhecido como un¡dade litoestratigráfica com localidade típica'. Bigarella & Andrade

(1964) e Bigarella (1975), em trabalhos na porção da Região Nordeste, identificam

diferentes forma@es, o que confere a estes sedimentos terciários a designação de

grupo. Bandeira et a!. (1975), estudando a porção capixaba e baseados na

uniformidade litológica conferem a estes depósitos a designação de formação. Mais

recentemente, ainda na porção do Espírito santo, Amador & Dias (1978) e Amador

(1982a, 1982b) destacam a impraticabilidade da extensão das unidades

litoestratigráficas caracterizadas no Nordeste para todas aS áreas de ocorrência do

Barreiras.

Amador & Dias (1978) identificaram três seqÍiências sedimentares no Espírito

Santo, onde estes depósitos possuem significativa expressäo na zona coste¡ra (Fig. 2-

6). A primeira recobre a área de Guarapari-Marataízes sendo representada por uma

unidade provavelmente mais nova (Barre¡ras superior) em contato direto com o

embasamento. Em torno de Vitória, abrangendo os mun¡cípios de cariacica, Fundão,

llha e Nova Almeida, existe uma seqüência basal, capeada por depós¡tos

provavelmente mais novos. A terc,eira regiäo, situada no norte do Estado (prolongando-

se até o sul da Bahia), entre os rios Mucuri e ltaúnas mostra situações bem distintas. A

parte basal mais antiga é constituída por camadas tabulares de arenitos arcoseanos

silicificados. Uma flna capa de sedimentos provavelmente mais novos e¡bre

discordantemente a unidade. Estas camadas sedimentares muito se assemelham com

as descritas por Mabesoone et al. (1972) no Nordeste do país'

A partir dos aspectos texturais (granulometr¡a, seleção, caráter morfoscópico e

morfométrico) e m¡neralóg¡cos dos sedimentos, Mabesoone et al. ('1972), sugerem

tratar-se de sedimentos depositados por águas c¡nentes, principalmente em ambiente

13
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fluvial. Os grãos subangulosos encontram-se geralmente sem orientaçâo na matriz

argilosa.

Bigarella (1975), baseado no reconhecimento de descontinuidades erosivas e

ainda nas característ¡cas texturais e m¡neralóg¡cas dos sedimentos, sugere que a

Formaçâo Barreiras teria sido depositada entre clima úmido a semi-árido, em forma de

leques aluv¡ais, quando o nível do mar situava-se entre 100 a 200 m abaixo do atual.

Amador & Dias (1978) interpretam estes sedimentos como originados em sistemas

fluviais entrelaçados em condições de clima seco.

DEPóS|TOS DA

FORMAçÃO BARREIRAS
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FIGURA 2-6 Depósitos da Formâção Barreiras na Estado do Espírito Santo. Amador & Dias
(1e78).
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Devido à posição estrat¡gráf¡ca, em relação aos sedimentos datados e por

inferência paleoclimática, em estudos na regiäo Nordeste, Mabesoone et al. (1972)

atribuem idade miocênica super¡or a pliocênica. Contudo a correlação entre a ¡dade

aproximada e as condi@es paleoclimáticas é dificultada pelo escasso conhecímento

sobre a evolução do paleoclima cenozóico no hemisfério sul. Amador & Dias (197S)

sugerem que a deposição tenha se estendido até o Pleistoceno, sem realizarem

quaisquer datações absolutas.

Em geral, os sedimentos apresentam-se mal selecionados, com areias muito

grossas a finas e subangulosas (Mabesoone et al. 1972).

Mineralogicamente, segundo Coutinho & Coimbra (1974), a Formação Baneiras

no Espírito Santo se enquadra na assembléia andaluzita-monazita-sillimanita,

associaçåo típica do Estado, correlacionável aos granitos, granulitos e kinzigitos do

ciclo orogênico brasiliano. A maior abundância de minerais ultra-estáveis (zirúo,
turmalina e rutilo) e a ausência de minerais instáveis como epidoto, granada,

hiperstênio, titanita e hornblenda, indicam a maturidade mineralógica dos sedimentos

da Formação Bareiras. A ocorrência de minerais instáveis na desembocadura do rio

Doce e nas pra¡as adjacentes atuais, segundo Coutinho (1974b), sugere a destruiçâo

dos minerais instáveis da Formação Barreiras após sua sedimentação, por soluções

intra-estratais.

Hoje, na paisagem cap¡xaba, estes depósitos apresentam-se em forma de

tabuleiros, com superfície relativamente plana e com declividade de 1,2 km/m, rumo ao

mar, obedecendo a inclinação imposta pelas estruturas escalonadas presentes na

costa. A drenagem da á¡ea é feita por rios que apresentam padrões subparalelos e

angulares. O padrão subparalelo é unidirecionaf e definido pelo gradiente inicial da

superfície, enquanto que o angular corresponde à imposição de zonas de fraturamento

(Bandeira et al., 1975). Entre os rios exoneicos que entalham vales fundos e chatos

sobre a Formação Barreiras destacam-se o ltaúnas, São Mateus, Doce, Piraquê e dos

Reis Magos. Existem ainda pequenos riachos que cortam os tabuleiros e deságuam

nas praias.

A Formação Baneiras está presente em toda porção centro norte deste Estado

(Fig. 2-6), com largura decrescendo rumo ao sul. No extremo norte, próximo à divisa

com a Bahia, a largura atinge aprox¡madamente 80 km e nas proximidades de Vitória,

cerca de 13 km.
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Na porção adjacente à planície deltaica do rio Doce, a superfície dos tabuleiros

passa à planície quaternária através de uma pequena escarpa, como acontece nas

regiões de Linhares e Säo Mateus, ou de modo transicional e quase imperceptível,

como na regíão da lagoa do Durão e outras lagoas existentes entre Linhares e São

Mateus. Na porção ao sul da planície deltaica, de Bana do Saí ao Município da Sena,

imediatamente ao norte de Mtória, onde a planície quaternária é pouco desenvolvida,

os tabuleiros terminam próximos à praia, em falésias. Ocasionalmente estes

sedimentos, quando laterizados, formam couraças na praia e antepraia, sendo

responsáveis pelo desenvolvimento de pequenas enseadas.

2.4.4 Planície Costeira

A planície costeira quaternária do Espírito Santo, compreendida no trecho do

presente estudo, foi d¡vidida em dois setores por Martin et a/. (1996), com base em

crítérios fisiográficos. O primeiro setor, ao norte, corresponde à planície deltaica do rio

Doce, entre Conceição da Barra e Barra do Riacho (Fig. 2-7), onde os depósitos

quaternários encontram-se bem desenvolvidos. O segundo setor, que vai de Barra do

Riacho às proximidades de Mtória, é caracterizado pelo pouco desenvolvimento dos

depósitos quatemários ao pé das falésias da Formação Baneiras (F¡9. 2-8).

Entretanto, ao longo de alguns vales, como dos rios Piraquê, Piraquê-Mirim e dos Reis

Magos, as forma@es quaternárias apresentam-se melhor desenvolvidas.

A evolução das planícies costeiras quaternárias na costa leste do Brasil está

relacionada às variações eustáticas oconidas no período. Dominguez et al. (1981\

elaboram um esquema evolutivo das planícies litorâneas em funçäo das varia@es

eustáticas do Quaternário (Fig. 2-9).

O estágio 2-94 corresponde à fase de deposição da Formação Barreiras durante

o Plioceno, quando o clima era mais seco e o nível do mar mais baixo que o atual. O

estágio 2-98 representa a interrupção da deposição dos sedimentos da Formação

Baneiras ocas¡onado possivelmente pelas características mais úmidas do clima.
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FIGURA 2-7 Mapa geológico esquemático da planíc¡e do rio Doce. Martin ef a/. (1996).
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FIGURA 2-8 Mapa geológico esquemático da planície costeira de Santa Cruz, Nova Almeida e
Jacaraípe - ES. Martin ef ar. (1996).
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A seguir ocorre a transgressão marinha mais antiga, (anterior à Transgressão

cananéia) e a formação das falésias em sedimentos terciários. Após o máximo

alcançado por esta transgressão e, durante a regressäo que se seguiu, o clima voltou a
readquirir características semi-áridas, ocasionando a formação de novos depósitos

continentais de leques aluviais (estágio 2-9c). o estágio 2-90 conesponde ao nível
máximo alcançado pela penúltima transgressão (120.OOO A.p. = Transgressão

cananéia). Esta transgressão erodiu parte dos sedimentos continentais e formou

falésias e estuários. o estágio 2-9E coresponde ao evento regressivo subseqüente à

transgressäo anterior (Dominguez et a\.,1981).

Nesta época foram construídos os terraços marinhos pleistocênicos. No estágio

2-9F, a última transgressão, Transgressão Santos, erodiu e afogou as planícies

costeiras. Junto às desembocaduras fluviais, a rede de drenagem que havia se

instalado nos terraços pleistocênicos, favorecida pela descida acentuada do nível de

base que caracterizou o evento anterior, foi invadida pelo mar da mesma forma que

foram escavados alguns vales na Formaçäo Barreiras, dando origem a estuários e ilhas

baneira. Atrás destas ilhas barreira instalaram-se sistemas lagunares nos quais as

desembocaduras fluviais formaram deltas intralagunares (estágio 2-9G). O
abaixamento de nível relativo do mar, que seguiu ao máximo transgressivo de s.1oo

anos 4.P., traduziu-se na formação de tenaços marinhos, a partir da ilha barreira

original, com a progradaçâo da linha de costa (estágio 2-9H).

O maior desenvolvimento da planície deltaica do rio Doce está relacionado ao

suprÍmento f uvial. Desembocaduras fluviais podem representar um obstáculo

importante aos sedimentos transportados pela conente de deriva litorânea,

funcionando como se fossem molhes artificiais, agindo no sentido de bloquear os

sedimentos transportados ao longo da cpsta a barlamar e causar déficits a sotamar
(Dominguez ef a/., 1983). As alterações sazonais no rumo das conentes marinhas, com

predomínio norte para sul, são portanto responsáveis pelo maior desenvolvimento da
planície deltaica ao norte da desembocadura rio Doce.
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FIGURA 2-9 Estágios evolutivos de sedimentação litorånea, por mecanismos eustáticos e
paleocl¡málicos, desde o fim do Terciário até hoje. Dominguez et al. (19A1).
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2.4.5 Plataforma cont¡nental

Na plataforma continental defronte ao Estado do Espírito Santo, podem ser

reconhecidos do¡s compartimentos fisiográficos propostos por França (1979): o Bahia

Sul - Espírito Santo, que se estende de Belmonte (BA) a Regência (ES) e o

embaíamento de Tubarão, que começa em Regência e estende-se até ltapemir¡m (ES).

A primeira unidade é caracterizada por uma plataforma com largura média de

230 km, como resultado de atividades vulcânicas ocorridas entre o Cretáceo superior e

Eoceno médio (Asmus et al., '1971). Os produtos dessas atividades deram or¡gem ao

Banco de Abrolhos e ao arquipélago do mesmo nome (Fig. 2-10).

A faixa mais interna do banco, até a isóbata de 20 m, apresenta topografia suave

devido à contribuiçäo de sedimentos terrígenos holocênicos. A porção intermediária,

entre as isóbatas de 2O e 50 m , apresenta-se com o topo plano e declividade média de

45 cm/km e a porção e)derna, entre as isóbatas de 50 a 80 m, apresenta-se mais

íngreme (80 cm/km). Sobre esta últ¡ma porção observam-se pequenos bancos,

entrecortados por estreitos cana¡s de paredes escarpadas. Pode-se supor que as

seçóes de topo destes cana¡s tenham sido preenchidas pelos escassos, porém

contínuos produtos de aportes fluviais (França, 1979). São observadas também,

incontáveis construçöes biogênicas, com predominânc¡a de algas calcárias e corais.

Na segunda unidade, a plataforma estreita-se consideravelmente. Observa-se a

largura média em tomo de 50 km e mínima de 40 km, na altura de Santa Cruz, 45 km

ao norte de Mtória.

As fei@es mais notáveis deste trecho são as ravinas subparalelas que se

estendem por 40 km ao sul de Regência, como incisões delgadas e marcantes na

plataforma ao nível da isóbata de 60 m. Possivelmente estes estreitos vales teriam

propiciado a movimentação submarina da carga sedimentar do rio Doce (França,

1e7e).

Quanto à composição mineralógica dos sedimentos, segundo Kowsmann &

Costa (1979), a plataforma continental é recoberta principalmente por sedimentos

carbonáticos, com teores de CaCOs superiores a 75o/o. Recobrindo a plataforma

continental de Salvador a Mtória foram identificadas por Melo ef at (1975) dez

assembléias de bioclastos, com predomínio de algas coralinas, briozoários, moluscos e

foram in íferos bentônicos.
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FIGURA 2-10 Mapa batimétrico da plataforma cont¡nental de Salvador å Vitória. Melo ef a¿
(1e75).
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Os bioclastos apresentam granulação grossa, variando entre areias e cascalhos.

Estes últimos predominam sobretudo na plataforma extema. Os sedimentos terrígenos,

compostos por areias e lamas, aparecem nas adjacências da foz dos rios São Mateus,

Doce e ltaúnas (Kowsmann & Costa, 1979).

As suítes de minerais pesados da plataforma refletem proveniência da Formação

Barreiras (Kowsmann & Costa, 1979) com contribuição locais de outras fontes, como

da região serrana nas proximidades da desembocadura do rio Doce (Coutinho, 1974b).
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3.1 A term¡nologia utilizada para o perfil de praia

Devido à liderança norte americana em pesquisas de engenharia oceânica e

geologia coste¡ra, a maior parte da terminologia aqui utilizada tem origem na língua

inglesa. A tradução de uma série de termos parä o português esbana em dificuldades,

principalmente nas terminologias dos subambientes de um perfil de praia.

Suguio (1992) apresentou grande contribuição reunindo quatro outras propostas

de terminologias (Almeida, 1955; Ottman, 1965, Bigarella ef a¿, 1966 e lngle Jr., 1966

apud Suguio 1992) para apresentar uma própria proposta.

Os l¡mites propostos por Suguio (1992) para as subunidades de um perfil de

praia aproximam-se, não inteiramente, dos propostos por Davis (1985), (Fig. 3-1 A).

Fei@es destacadas por este autor, também indicadas por Pethick (1984) para a

mesma posição da pra¡a, enmo beach face, cuia traduçäo pode ser face da praia

(Muehe, 1994), não está incluída em Suguio (1992). Para a mesma feiçäo, Suguio

utiliza o termo escapa praial, provavelmente baseando-se em beach scarp de

Shepard (1973). Os limites entre as subunidades praiais podem coincidir, contudo o

mesmo não acontece com a terminologia utilizada.

O limite e traduçäo de backshore (Fig. 3-14) como pós-praia säo coincidentes

em Suguio (1992) e Muehe (1 994).

Como foreshore (Fig. 3-1A), Sugu¡o (1992) reconhece a porção da praia situada

entre o limite superior de preamar e a linha de baixa mar e adota a traduçäo para

português de antepraia.

A shoreface é uma das principais subunidades que apresenta divergências

quanto ao limite e a designação. Baseando-se na descriçäo de Niedoroda ef a/.

(1985), a shoreface seria o trecho compreendido entre o término da zona da

anebentaçäo e a plataforma continental intema. Para este mesmo trecho Davis (1985)

adota a designaçäo de nearshore. Muehe (1994), baseando-se em Swift (1976, apud

Muehe 1994), considera shoreface como todo o prisma praial submerso, iniciando a

partir da face da praia (beachface) até a plataforma continental interna e adota a

tradução de antepraia, a mesma utilizada por Suguio
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FIGURA 3-1 (A) Subdivisáo e terminologia lransversal do perfil de praia proposto por Davis
(1985); (B) Subdivisäo e teminolog¡a do perfil praial modificado de Dav¡s (1985)
e proposto no presente trabalho. Destaca-se a introdução das terminologias
antepraia superior e anlepra¡a ¡nferior para designar fo¡P-shorc e nearsl¡ore,
respecìtivamente .
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para des¡gnar a foreshore. Gomo tradução ao termo shoreface, Suguio (1992) propõe

face praial, que assemelha-se com face da praia (beach face) apresentado por Muehe

(1ee4).

No presente trabalho serão adotados os limites propostos por Davis (1985). A
delimitação espacial da foreshore, definida por Suguio (1992), faz-se necessária para

localizar espacialmente os processos hidrodinâmicos oconentes na maioria das praias

da área de estudo, onde imediatamente antes da face da praia (beachface) encontra-se

um tenaço sobre o qual, dependendo do nível da maré, pode estar sendo desenvolvida

a zona de surfe e/ou a zona de anebentação. Quanto às traduçöes dos termos, seräo

adotadas aquelas que acredita-se serem as mais usualmente aceitas no meio

científico brasileiro, como pós-praia para backshore e lace da praia para beachface.

Serâo introduzidos os termos antepraia super¡or para designar a foreshore e antepraia

inferior para designar a shoreface delimitada por Niedoroda ef a/. (1985) (Fig. 3-18). O

termo antepraia, quando empregado, corresponderá às antepra¡as superior (foreshore)

e inferior (nearshore) (Fig. 3.1A).

3.2 Um pequeno histórico sobre a variabilidade topográfica e sedimentológica de praias

A partir da Segunda Guerra Mundial , observou-se rápida expansão nas

pesqu¡sas sobre os d¡versos aspectos do ambiente coste¡ro, através de observaçöes

meteorológicas, de onda, de maré, de sedimentos (transporte e deposiçäo) e de

variaçâo topográfica do perfil de praia (Hardisty, 1990).

Um dos primeiros resultados deste esforço foi o estabelecimento do ciclo natural

do perfil de praia, apresentado por Shepard (1950, apud Hardisty, 1990). Shepard

observou migração de areias para a antepraia inferior durante condições de

tempestade, formando banas longitudinais. Gom o fim da tempestade a bana migraria

e seria incorporada novamente ao berma praial.

Baseando-se neste modelo de ciclo de praia seguiram-se vários outros, dentre

os quais podem ser destacados os trabalhos de Bruun (1962), Sonu & Van Beek (1971)

e Davis & Fox (1978). As alteraçöes meteorológicas oconentes no hem¡sfério norte, em
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função das estaçöes do ano, são muito provavelmente as responsáveis pela ampla

aceitação do modelo de ciclo praial e dos termos associados, tais como perfil de

invemo e perfil de tempestade.

Quanto à adaptação do perfil praial às alteraçôes do nível marinho destaca-se o
trabalho de Bruun (1962). com a possibilidade da atual subida do nível do mar em

função do aquec¡mento global, o modelo proposto por este autor pode ser considerado

como o provável comportamento dos perfis praiais. o modelo indica que a erosão do

berma causada pela elevação do nível do mar, conesponderia a um acúmulo na

antepraia desenvolvendo um perfil adaptado ao novo nível marinho. Este equilíbrio se

daria na mesma proporção, isto é, o berma erodido estaria mais recuado e alto que o

anterior, na mesma propoção que a antepraia estaria mais recuada e alta. Assim a
profundidade da antepraia em relação a nova topografia do perfil emerso seria a
mesma. Gontudo acredita-se que a possib¡lidade de adaptação do perfil praial diante à
alteração do nível do mar, irá variar de praia para praia, já que nem todas as praias

possuem estoque de sedimento na porçäo emersa e/ou ausência de conentes at¡vas

na antepraia, para possibilitar a adaptação.

Considerando que a forma de um perfil praial é função de inúmeros parâmetros

sedimentares e energéticos e que em determinado momento o perfil apresenta-se em

equilíbrio, sonu & van Beek (1971) construíram uma matriz de combinaçöes possíveis

de confguraçöes de perfil praial e obtiveram seis configurações mais recorrentes. No

processo de alteração da configuração do perfil praial, o estado antecedente é de

fundamental ¡mportância.

Segundo Davís & Fox (1978), a variação do perfil praial obedece às estações do

ano, com a formação de peñl de concavidade voltada para cima ou perfil de invemo,

no invemo e, de perfil de convexidade voltada para cima ou perfit de yerão, durante o

verão. Embora estes pesquisadores atribuam a variação do perf¡l praial à sazonalidade,

destacam que a formação e destru¡Éo de praias e banas não é um fenômeno

unicamente sazonal, sendo também controlada pela intensidade, freqüência e
processos gerados pelas tempestades. Já na década de 90, em trabalhos realizados

em praias norte-americanas, Can et al. (1982\ observaram que os ciclos de erosão e

deposição ocorrem em intervalos inegulares, sendo mais freqüentes em algumas

estaçôes do ano, no caso do trabalho destes autores, no inverno e no outono. A
construção durante o verão e a erosäo no inverno não foram observados.
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A introdução dos elementos oceanográficos e sedimentares no comportamento

praial data da década de 30, quando se destaca o trabalho de Evans (1939). Já em

1951, Bascom relacionou as varia@es do mergulho da face da praia (beach face), à

esbeltez da onda (H/L sendo H = altura e L = comprimento da onda), observando

concomitantemente o comportamento destrutivo e/ou construtivo do perfil e a variação

da granulometria das areias. A partir de entäo seguiram-se diversos trabalhos

correlac¡onando os elementos topográf¡cos, oceanográficos e sedimentológicos à

dinâmica de praía. Foram introduzidos conhecimentos sobre o comportamento das

ondas e correntes em águas rasas, o comportamento hidráulico dos grãos de quartzo e

as respostas topográficas (King, I 972; Komar, 1976, 1977 e 1983).

3.3 Morfodinâmica pra¡al da escola australiana

3.3.1 Aspectos gerais

As variáveis da erosão dos perfis praiais têm sido atribuídas aos graus de

esbeltez das ondas, às velocidades de decantação dos sedimentos e às declividades

da praia, além da topografia preexistente. Em meados da década de 70, um grupo de

pesquisadores, ligado à universidade australiana, iniciou estudos objetivando a

compreensão da dinâmica na zona de surfe e sua responsabílidade nas feições da
praia adjacente (Short, 1975; Wright ef al., 1977,1979). Neste último trabalho são

apresentados seis estados morfodinâmicos de praias: o dissipativo e o reflexivo e

quatro intermediários (Fig. 3-2).

Os trabalhos de Short (1979;1988;) Wright ef al. (1982, 1985) e Wright & Short

(1983, 1984) destacam a complexidade da dinâmica na zona de surfe. Além das ondas

incidentes, de caráter oscilatório, os pesquisadores admítem a existência de ondas de

diferentes freqüências, de caráter quase-oscilatório (ondas estacionárias e ondas de

borda) na definição da morfologia das praias. A interaçäo das ondas incidentes e as de

caráter quase-osc¡latório com as conentes de retorno (rip cunents), longitudinais

(longshore cunents), locais, geradas por ventos locais, e conentes de marés (fdal

cunents) desenvolvem um complexo fluxo dando origem a diferentes comportamentos

morfodinâmicos. Wright ef a/. (1986, 1987) e Short (1991) salientam ainda a



moîfodinâmica pra¡al

importância das amplitudes da maré e dos fluxos associados no desenvolvimento de

praias dissipativas e refletivas.

A energia resultante varia de uma pra¡a a outra, ou mesmo até entre d¡ferentes

trechos de uma mesma praia, conforme a orientação da estrutura geológica,

conseqüentes diferentes graus de exposiçáo à açâo das ondas e à disponibilidade e

textura dos sedimentos. As características físicas locais são fundamentais na

determinação do estado modal da praia, bem como de sua variab¡lidade. Segundo

Wright & Short (1983), muito dificilmente uma praia, ou trecho de praia, passará por

todos os seis estados morfodinâmicos propostos. O estado morfodinâmico precedente

é fundamental nos fluxos aquosos e no transporte de sedimentos que determinarão a

sua evolução para um próximo estado morfodinâmico.

3.3.2 Os estados morfodinâmicos

Os estados morfodinâmicos de uma praia, segundo Wright ef a/. (1979), podem

ser determinados pelo parâmetro e (surf sca/lng parameteÌ¡:

€: aro2 / I tan2 p (3 1)

onde:

ar = amplitude da onda na arrebentação (Hbl2),

úz = frequênc¡a de radiano da onda (2 n I T),

sendo I o período da onda incidente;

g = aceleração da gravidade

p= gradiente da praia e da zona de surfe.
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Estados morfodinâmicos das praias segundo Wright ef al. (1979, apud
Muehe,1994). Observa-se os estados diss¡pativo, ¡ntemediários de banco
e calha longitudinal, banco e pra¡a de cúspide, bancos transversais,
terraço de baixa-mar e refletivo.
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Quando e < 1.0, a praia deve ser considerada altamente refletiva, sendo

caracterizada por ondas frontais (collapsing).

Quando s < 2.5, a praia deve ser considerada refletiva com ondas ascendentes

(surging).

Quando 2.5 <¿ < 20 as praias devem ser consideradas intermediárias e quando

e >- 20 , a praia é considerada dissipativa, sendo caracterizada por ondas deslizantes

(spitling).

As relações entre os estados morfodinâmicos de uma praia e as características

das ondas e dos sedimentos foram estabelecidas por Wright & Short (,l984), utilizando

o parâmetro ômega (O) de Dean (1973, apudWright & Short 1984):

Q:Hb/æT (3.2)

onde:

øs = velocidade de decantaçâo do sedimento.

Os seguintes valores limites médios de O, para os diversos estados, foram

fixados por Wr¡ght ef a¿ (1985):

Estado refletivo = f) < 1.5;

Estado intermediário de tenaço de baixa-mar = Ct = 2.40',

Estado intermediário de bancos transversais = O = 3.15;

Estado intermediário de banco e praia de cúspide = O = 3.50;

Estado intermediário de banco e calha longitudinal = ç) 
= 

4.70

Estado dissipativo = O > 5.5
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O estado morfodinâmico dissipativo (e = 20 - 200) é representado por praia

emersa e zona de surfe de baixa declividade e bem larga, submetida à açáo de ondas

deslizantes (spiiling) e com sedimentos f¡nos. Ondas estâc¡onárias e infragravitacionais

estão comumente presentes Muehe (1994).

O estado morfodinâmico refletivo (e < 2,5), é representado por uma praia de alta

declividade prat¡camente sem zona de surfe, submetida a ondas ascendentes, (surging

ou collapsing) sendo constituídas de sedimentos grossos. As ações de ondas

incidentes e ¡nfragrav¡tacionais são predominantes. Os processos dinâmicos praiais

sâo intensificados com a formação de cúspides.

Os quatro estados intermediários exibem simultaneamente característ¡câs

dissipativas e refletivas. Foram reconhecidos por Wright ef al. (1979 os estados

morfodinâmicos com bara e calha longitudinal (longshore bar and trough), com barra e

praia rítmicos (rhythmic bar and beach), com bana transversal e conente de retomo

(fransverse bar and øþ) e com terraço de baixa-mar (low tide tefface). Em conjunto os

estados intermediários formam uma seqüência cíclica de transferência do aporte

sedimentar da praia para a zona submersa, durante fases de alta energia das ondas e,

da zona submersa para a praia durante fases de menor energia das ondas. A

dissipação aumenta com o incremento da altura da onda e com a diminuição da

declividade do fundo, enquanto que a refexão aumenta com a maior declividade da

zona de surfe, resultado da transferência dos sedimentos da zona submersa para a

praia (Muehe, 1994).

Conforme Muehe (1994), dessas fases praiais propostas por Wright ef a/.

(f 979.), os estados intermediários com banco e calha longitudinais (longshore bar and

trough) e com banco e praia rítmicos (rhythmic bar and beach) podem se desenvolver a

partir de um perfil dissipativo numa seqüência acrecional do perfil praial. A face da

praia é mais íngreme do que no perfil dissipativo mas, diferente do estado dissipativo,

as ondas apresentam duas zonas de arrebentação, uma antes do banco e outra após a

calha. A face da praia mais íngreme apresenta, localmente, características refletivas.

Ondas de baixa esbeltez (H/L) se espraiam na face da praia, ao passo que ondas mais

esbeltas sofrem colapso nas proximidades da base da face praial. O desenvolvimento

de cúspides praiais na porqão emersa é freqüente.
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O estado com barra transversal e conente de retorno (transverce-bar and rip) se

desenvolve preferencialmente, em seqüências acrecionais quando as barras se juntam
'a face da pra¡a. A morfologia resultante é uma altemância lateral entre bancos

transversais à praia, com características dissipativas e embaíamentos mais profundos

com características reflet¡vas. correntes de retomo atingem maior desenvolvimento

neste estado (Muehe 1994).

O estado com tenaço de baixa-mar (low tide tenace) é caracterizado por uma

acumulação plana de areia, no nível de baixa-mar ou um pouco abaixo. Sobre o

tenaço, por ocasião da baixa-mar, a praia apresenta-se moderadamente dissipativa e

durante a preamar apresenta-se reflet¡va. correntes de retorno de baixa velocidade

podem estar presentes (Muehe, 1994).

Segundo Wr¡ght ef al. (1979), a distinção entre os estados dissipativo e reflexivo

é estabelecida não somente pelas diferenças de largura da zona de surfe, mas também
pela hidrodinâmica da zona submersa. Esta hidrodinâmica, por sua vez, é resultado

dos elementos energét¡cos e/ou sedimentares envolvidos no momento da observação.

3.4 Consideraçöesfinais

Apesar da reconhecida importância dos elementos geológicos e
geomorfológicos, das correntes litorâneas, da direção das ortogonais das ondas

incidentes, entre outros elementos, na definição do estado morfodinâmico da praia,

eles näo têm sido considerados na determinação de e e O. Deste modo, os valores

desses parâmetros provavelmente estão falseados e näo expressam o comportamento

morfodinâmico real. Muehe (1994) destaca a existência de desequilíbrios entre o valor

de O e o estado morfodinâmico observado no campo.

A velocidade de decantação dos grãos de areia no meio aquoso é muito

importante na definiçäo dos estados morfodinâmicos da praia, porém são quase

sempre ignoradas situações tão freqüentes no campo, como diferenças de composição

mineralógica dos grãos de areia.

Apesar de existirem dificuldades de apl¡cação, a metodolog¡a proposta pela

escola austral¡ana representa uma interessante contribuição aos estudos de dinâmica

de praia por ¡ntroduzir processos atuantes na zona de surfe e por integrar os
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conhecimentos adquir¡dos desde a década de 50. O reconhecímento dos prováveis

parâmetros e o estabelecimento de denominações aos tipos de estados

morfodinâmicos praiais constitui grande mérito dos pesquisadores australianos, que

melhoraram a comunicação entre os estudiosos desta área do conhecimento.



tv - RELAçÕEs ENTRE As cARllcreniszcas raxruRAts E
mwenetóarces Dos SEDIMENTaS E A HtDRoowÂnrca

4.1 Os litoclastos

Os sedimentos marinhos apresentam grãos que variam em tamanho, densidade,

forma e natureza. Quando submetidos à energia das ondas e correntes, suas

características físicas irão determinar a suscet¡bilidade dos grãos de serem colocados

em condição limile (threshold), à mobilizaçåo seletiva (selective entrainment), e ao

transporte e deposição seletivos (selective deposition). As propriedades físicas dos

grãos também determinarão as energ¡as necessárias para a atuaçäo destes processos.

Grande parte do conhecimento sobre os processos costeiros foi adquirida

através de inferências sobre o comportamento hidráulico dos grãos em praias formadas

por um único mineral, com mesma densidade, como em praias de areias

essencialmente quartzosas (p=2,65), ou em praias formadas por duas populações

sedimentares, cujas características físicas sejam bem definidas. As complexidades e

as limitaçöes da extrapolaçäo na aplicação de modelos de sedimentação aumentam

com o incremento da variedade de composição, forma, densidade e tamanho dos

grãos, e ainda com a existência de fontes de sedimentos distintas atuando em escalas

temporais e espaciais diferentes.

A composiçâo dos sedimentos em uma regíão costeira é dependente da

interação do fluxo com as características físicas dos sedimentos mas, também

depende, da disponibilidade dos sedimentos, tomando a interpretação dos processos

atuantes muitas vezes limitada a uma única região.

A análise granulométrica e a interpretação dos parâmetros estatísticos da

distribuição granulométrica de sedimentos compostos de grãos de quartzo têm sido

bastante exploradas permitindo aplicaçöes e interpretações em sistemas costeiros.

Evans (1939) e McCave (1978), após estudos experimentais, observaram que as

granulometrias das partículas de quartzo variam ao longo da corrente longitudinal,

oconendo o engrossamento nos diâmetros dos grãos no sentido de movimentação da

conente. Este comportamento granulométr¡co se dá devido à progressiva perda de
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sedimentos finos, que ficam retidos na praia pelo processo de espraiamento. Komar

(1977), em experimentos na praia de El Moreno (México), também observou o

¡ncremento do diâmetro dos gräos no sentido do transporte de sedimentos pela

corrente longitudinal, desde que a aøo das correntes mobílize e transporte os

sedimentos da carga de fundo. Segundo Komar (1977), o aumento do tamanho dos

gráos de areia está relacionado à maior velocidade da corrente, que possibilita

transporte de fundo. Com a diminuição da velocidade, o transporte é feito por

suspensão, com sedimentos de diâmetros menores, o que gera uma tendência à

diminuição do diâmetro no sentido do transporte de sedimentos pela conente

longitudinal. As partículas que se movimentam menos e com menor velocidade são

àquelas submetidas a correntes com velocidades intermediár¡as para o transporte por

tração e suspensão, isto é, gräos com diâmetros intermediários. Bittencourt ef a/.

(1991), testando as constataçöes de Komar para o esporão de Cacha Pregos (BA),

destacaram a importância da energia das correntes, a textura e o volume dos gräos

disponíveis para explicar as diferenças constatadas na distribuição granulométr¡ca dos

grãos para a praia estudada. Tanto Komar (1977) quanto Bittencourt ef a/. (1991)

destacam a limitação da aplicação de modelos de transporte de sedimentos em praias

com diferentes aspectos físicos.

McLaren (1981) sugere que, desde que exista somente uma área fonte de

areias, com distribuição granulométrica conhec¡da, é possível inferir o sentido do

transporte de sedimentos ao longo da conente longitudinal. A partir de uma fonte

hipotética, com distribuição granulométrica simétrica, o sedimento em transporte será

mais fino, melhor selecionado e assimétrico para o lado dos grossos, e o sedimento

residual mais grosso, melhor selecionado e assimétrico para o lado dos finos. Os

sedimentos finais obedecerão à deposiçäo seletiva, isto é, serão influenciados pela

energia das conentes, podendo resultar em distribuição com diâmetro médio mais

grosso ou mais fino que o sedimento de origem, porém com melhor selecionamento e

assimetria positiva. Muehe & Carvalho (1993) aplicaram o modelo proposto por

McLaren (1981), com sucesso, para determinar o sent¡do de transporte de parte da

plataforma continental interna no Estado do Rio de Jane¡ro, onde a formaçäo do

sistema de laguna-ilha barreira da Laguna de Araruama faz da plataforma a única fonte

atual de sedimentos (Muehe & Sucharov, 1981) .

A variação dos diâmetros dos gräos e dos parâmetros estatísticos tem sido

utilizada na distinção e na identificaçäo dos processos atuantes em ambientes
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deposicionais costeiros (Friedman, 1961; Biederman, 1962; Sahu, 1964, Sutherland &

Lee, 1994). O reconhecimento dos processos atuantes na distribuição dos diâmetros

dos grãos ao longo de um perfil transversal à praia, foi realizado por lngle (1966) e

Muehe & Dobereiner (1977), quando foi observado que, devido à maior energia das

ondas os grãos maiores são encontrados na arrebentação, enquanto que os

¡ntermed¡ários ficariam retidos na porçåo emersa e os finos na porção além

anebentação.

A forma dos grãos são também importantes quando se têm m¡nerais com a

densidade e tamanho iguais (Briggs et a|.,1962).

Considerando as diferentes densidades apresentadas pelos minerais pesados e

sua presença comum em sedimentos quartzosos, Rubey (1933) desenvolveu o

conceito de equivalência hidráulica, baseando-se em experimentos de laboratório.

Segundo Rubey, partículas com as mesmas velocidades de decantaçäo se depositam

ao mesmo tempo, portanto os minerais pesados, mais densos e menores se depositam

juntamente com grãos maiores e menos densos de quartzo. A velocidade de

decantação dos grãos na compreensão do comportamento hidráulico é entåo

valorizada. Komar & Wang (1984) e Komar ef a/. (1989), em análise das praias atuais

estudando o comportamento hidráulico dos minerais pesados, concluíram que na

verdade a mobilização preferencial seria a responsável pela deposição seletiva, já que

grãos mais densos e menores estariam depositados nas camadas inferiores, o que

provocaria o transporte por tração dos sedimentos mais leves e mais grossos.

Miyata (1989) realizou um experimento com três minerais de diferentes

composiçöes (quartzo, feldspato potássico e plagioclásio) e observou a eficiência do

transporte selet¡vo sobre a velocidade de decantação e mobil¡zaçâo seletiva na

deposição final. Segundo Komar e Clemens (1986), a densidade não só afeta a

velocidade de decantação das partículas, mas também a mobilização seletiva pelas

correntes.

As relações entre as propriedades físicas (tamanho, densidade e forma) e a
hidrodinâmica (velocidade da corrente) tornam mais complicadas em sedimentos

compostos por mais de um mineral como, por exemplo, quartzo e carbonato.
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4.2 Osbioclastos

4.2.1 Composiçåo mineralógica

Os grâos carbonáticos são compostos, em sua grande maioria, por esqueletos

de organismos, em geral fragmentados e transportados após sua morte. A contribuição

de carbonatos por precipitação inorgânica na água do mar é ins¡gnificante na maioria

dos ambientes deposicionais (Chave, 1962). Os esqueletos e os sedimentos deles

derivados são compostos pela calcita, aragonita e calcita magnesiana (baixa

concentração = < 4o/o até alta concentração = 1O a 18o/o) (Mclane, 1995).

Segundo Chave (1962), os carbonatos dos organismos marinhos são minerais

instáveis e apresentam fases de instabilidade, muitas vezes relacionadas ao diâmetro

do grão. Stehli & Hower (1961) sugerem que a aragonita seria mais freqüente em

águas rasas, isto é, profundidades onde o fundo é atingido pelas ondas, enquanto a

calcita estaria presente preferencialmente em águas profundas. Esta distribuição pode

refletir os organismos que habitam estes distintos ambientes energéticos ou pode

refletir os processos diagenéticos, que agem primeiro em águas rasas.

Quanto à densidade, os fragmentos de carbonatos são, em geral, mais densos

que o quartzo (p = 2,65 g/cm3), sendo na aragonita 2,95 g/cm3, e na calcita entre 2,60 e

2,80 g/cm3.

4.2.2 Composição biológica

4.2.2.1 Origem, produção e fragmentaçäo

Águas quentes e rasas, de regiöes tropicais e subtropicais , são propícias à

produção de abundantes materia¡s bioclásticos. A ausência de fatores inibidores à

produçäo desses materiais, tais como, alterações de salinidade, criaçäo de ambiente

anóxico e contam¡nação por lama tenígena, podem propic¡ar a formação de recifes,

que segundo Mclane (1995), conespondem a duras massas de carbonato de úlcio

erguidas por uma grande variedade de organismos marinhos. As mesmas

condicionantes ambientais que possibilitam a formação de um recife de corais
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favorecem as incrustaçôes de organismos coralinos, briozoários, foraminíferos e algas

associadas sobre afloramentos rochosos ou sedimentares.

Como o recife, as incrusta@es são construídas em águas rasas afetadas pelas

ondas e correntes de marés e, localmente, pela dinâmica da zona de surfe. A ação das

ondas e das conentes, juntamente com a bioerosäo, causa a fragmentação dos recifes,

formando detr¡tos que são incorporados aos sedimentos das praias e da zona

subemersa próxima e retrabalhados pela dinâmica praial. A natureza dos sedimentos

bioclásticos é mais diversificada que a de sedimentos clásticos tenígenos.

Os fragmentos bioclásticos säo geralmente compostos por carapaças de

moluscos, cracas, foraminíferos, briozoários, corais, algas, pelotas fecais e tubos de

vermes (Folk & Robles, 1964; Fanow et al., 1984i Ca¡r et al,. 199i). A diversidade dos

organismos depende das condiçöes físico-químicas e da dinâmica das águas no

ambiente mar¡nho associado.

Chave (1964, apud Merefield, 1984) sugere que a composição dos esqueletos

remanescentes de um depósito sedimentar é também controlada pela resistência das

testas durante a abrasão. Algas porosas, equinodermas e briozoários são desgastadas

mais rapidamente que as conchas compactas dos molusc¡s. Já, segundo Maiklem

(1968), a distribuição inicial dos fragmentos carbonáticos é determinada pela

abundância e pelas taxas de produção e de fragmentação, mas os efeitos

hidrodinâmicos serão responsáveis pela composiçâo final do depósito, conforme as

propriedades físicas dos grâos como forma, densidade, tamanho e angulosidade.

Young & Mann (1985), analisando a erodibilidade dos bioclastos, sugerem que ela

dependa da velocidade do fluxo, da rugosidade e coesão do fundo e, por fim, da

densidade, tamanho e forma dos grãos.

4.2.2.2 Fo¡ma dos bioclastos

Devido à grande diversidade de composição biológica e à ação de vários processos

de fragmentação, os bioclastos apresentam as mais d¡ferentes formas, que serão

determinantes na velocidade de decantação, na capacidade do grão ser colocado em

movimentação e no transporte e deposição seletivos.

Experimentos simples, em tubo de sedimentação, demostraram que a forma e a

densidade dos b¡oclastos são importantes fatores que afetam a distribuição dos



sed¡ me ntos e hid rod ¡ nâ miæ

sedimentos. Maiklem (1968) reconheceu quatro formas de grãos, segundo seus

diferentes comportamentos durante a queda (Fig.4-1), que são os blocos, bastöes,

placas e esferas.

Os blocos são grãos eqüidimensionais, com algumas inegularidades na

superfície, sendo representados por fragmentos de corais, algas coralinas e alguns

fragmentos de molusco pequenos. Os grãos em bastão são representados por alguns

foram¡niferos, como o Alveolinella, por gastrópodes, fragmentos de corais e espinhos

de esqueletos. As placas säo representadas por fragmentos de alga calcária Halimeda

e conchas de bivalves. Partículas esféricas são raras em fragmentos bioclásticos

(Maiklem, 1968).

BLOCOS BASTÖES PLACAS :SFERAI

]ÍiT o .ltJt Lr Ë
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ü

FIGURA 4-1 Tipos de queda de sedimentos biocláslicos devido suas formas em blocos,
bastöes, placas e esferas, segundo Maiklem ( 1968).
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O tamanho do bloco influencia o tipo de movimento durante a queda, pois gräos

menores (< 3mm) tendem à queda ma¡s direta, enquanto que grãos maiores (3 a 4

mm) apresentam também movimentos laterais. Maiklem (1968) relaciona as diferenças

de comportamentos dos gräos de diâmetros menores à menor angulosidade e

rugosidade, que 'faz com que a influência da viscosidade da água seja menor. Os

bastöes osc¡lam levemente em torno de seu eixo horizontal, enquanto que as placas

caem quase que diretamente, com leves mov¡mentos laterais quando maiores.

A partir do trabalho de Maiklem (1968), Braithwaite (1973) reconhece quatro

tipos de movimentos de queda prováveis para partículas bioclásticas: (a) a decantação

direta (sfraight falt), quando os grãos alinham-se verticalmente, com a maior

concavidade do grão, quando existente, para cima. Quanto ao comportamento de

queda de bivalves, Allen (1984) sugere que a baixa simetria e a marcante convexidade

ou concavidade destas partículas determinam suas velocidades de queda. Em

experimentos com mobilizaçäo de bivalves identificou a importância da posição da

concha de bivalve na velocidade de transporte, concavidade para cima indicaria menor

velocidade e concavidade para baixo seria sugestiva de maior velocidade de queda; (b)

decantação rotativa (spinníng) - quando os grãos descem vert¡calmente desenvolvendo

suave movimento de rotação em volta de seu próprio eixo; (c) a decantação espiralada

(spiral mode), o eixo de rotação do espiral é efemo ao gräo e (d) decantação instável

- quando a velocidade da espiral é tão alta que toma a queda instável.

Braithwaite (1973) conclui que o reconhec¡mento do tipo de queda devido à

forma é mais efetivo para a compreensão dos aspectos hidrodinâmicos do que pelas

diferentes naturezas do grão e, reconhece ainda a importância do tamanho da partícula

na forma e consequentemente na velocidade de queda.

4.2.3 Textura

4.2.3.1 Parâmetros granulométricos

Tanner (1964) e Pilkey ef a/. (1967) observaram que os diâmetros médios das

distr¡buições granulométricas dos fragmentos bioclásticos são mais grossos, quando

comparados aos de sedimentos com predominância de quartzo e de minerais pesados.

Esta diferença é provavelmente devida à forma mais achatada da maioria dos
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bioclastos. As velocidades de decantação de partículas achatadas acabam sendo

iguais as das partículas esféricas de diâmetros menores. Assim os grãos quase-

esféricos de quartzo devem apresentar-se com velocidades maiores que os bioclastos.

Pilkey ef al. (1967) salientam ainda a importância da diferença de densidade dos

minerais. A aragonita e a câlcita sâo levemente mais densas que o quartzo. Esta

diferença tende a aumentar a velocidade de decantação destes minerais, fazendo com

que em depósitos de sedimentos mistos os grãos bioclásticos, se maciços,

apresentem-se mais finos que os de quartzo. Contudo, os resultados sugerem que a

forma é o fator gravitacional mais importante nas amostras analisadas.

O diâmetro médio da distribuição granulométrica e a diversidade de formas dos

b¡oclastos atuam sobre o grau de seleção granulométrico. Os estudos realizados por

Folk & Robles (1964), Giles & Pilkey (1965) e Pilkey ef al (1967) demonstraram que os

grãos bioclásticos apresentam grau de seleção mais pobre quando comparados aos

sedimentos compostos só de quartzo. O baixo grau de seleção granulométrica é

relacionado à grande diversidade de organismos, com diferentes formas e tamanhos,

que compöem estes fragmentos. Folk & Robles (1964) observaram que sedimentos de

origem bioclástica mais homogênea apresentam melhor seleçåo que os de origem mais

heterogênea.

Prager ef a/. (1996) realizaram análises granulométricas, por meio de

peneiramento, de sedimentos bioclásticos heterogêneos afim de se compreender o

esforço necessário para os grãos iniciarem a mobilizaSo (threshold). Ficou

evidenciado que em distribuiçöes granulométricas de sedimentos mais homogêneos

em tamanho, isto é, com menor desv¡o padrão, o esforço necessário para os gräos

serem colocados em mobilizaçäo apresenta menor variação, enquanto que, em

distribuições com maiores valores de desvio padrão, a amplitude aumenta. As

influências das diferenças de densidade e do tamanho foram também observadas em

amostras com maiores desvios padrões, isto é, grãos maiores com preenchimento dos

poros exigem maior esforço para a mobilização, mas mesmo assim, säo mais

facilmente colocados em movimento que os sedimentos de diâmetros menores, devido

ao 'efeito de esconderijo" que os maiores exercem sobre os menores.

Em geral, os autores concluíram que em sedimentos mistos, compostos por

fragmentos quartzosos e bioclásticos, a baixa densidade devida aos poros e a forma

mais irregular dos grãos bioclásticos exigem menor esforço para serem colocados em

movimento quando comparados aos gräos quartzosos e assim, como em sedimentos
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essencialmente quartzosos, os grãos com maiores diâmetros são transportados mais

facilmente, apesar das possíveis incrustaçöes e preenchimentos.

Tanner (1995) observou que a abrasão dos sedimentos bioclásticos é acelerada

quando os sedimentos são depositados com sedimentos quartzosos devido a maior

dureza destes. Chave (1960, apud Pilkey ef al., 1967) observou que a abrasão dos

grãos bioclásticos grossos produz grande quantidade de finos, tornando a distribuição

granulométrica bimodal. Pilkey ef al. (1967) sugerem que a remoçäo das partículas

finas pela energia das ondas ou por dissolução sejam os fatores lim¡tantes da formação

da distribuição bimodal, e observaram nos fragmentos bioclásticos das praias da

Georgia (Estados Unidos), que as fraçöes modais situavam-se próximas entre si,

gerando distribuiçäo quase unimodal. Devido ainda à retirada dos f¡nos e ao maior

diâmetro dos fragmentos bioclásticos, a distribuição granulométrica tende a ser

assimétrica para o lado dos grossos.

4.2.3.2 A complexidade na interpretaçåo ambiental dos parâmetros granulométricos

Folk & Robles (1964) sugerem que, tanto a distribuição granulométrica dos

bioclastos como dos não-b¡oclastos refletem as condições energéticas dos ambientes

de sedimentaçäo. Em praias de maior energia e com área fonte próxima oconem

areias carbonáticas de diâmetros maiores. Areias mais finas e melhor selecionadas

ocorrem em praias mais calmas e mais distantes da área fonte, enquanto que os

sedimentos da área submersa são mais grossos e menos selecionados que os da área

emersa.

Can et a/. (1991) salientam a dificuldade na interpretação de resultados

granulométricos de sed¡mentos mistos, compostos por partículas quartzosas e

bioclásticos devida a d¡ferenças de natureza e destacam que os aumentos na

freqüência e no tamanho de sedimentos bioclásticos estão diretamente relacionados

com a proximidade da área fonte. Segundo Oehming & Michels (1993), a textura mais

grossa reflete a produção local, pois os fragmentos ainda não teriam sofrido

fragmentaçâo. Swinchatt (1965) concluiu que, além da produção local, a fragmentação

e as diferentes naturezas dos bioclastos váo encobrir a interpretação dos padrões

hidrodinâmicos de transporte sobre uma distribuiçâo granulométrica. Prager et al.

(1996) destacaram a dificuldade de se trabalhar com grãos bioclásticos em função das
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diferenças físicas e das alterações na densidade do grão em função de incrustaçöes e
do preenchimento dos poros e porosidade (poros livres). uma ¡nteressante discussäo

sobre as dificuldades de análise de sedimentos praiais mistos (quartzosos e
bioclásticos) foi também realizada por carter (1982). segundo este autor existem

inúmeros problemas na análise e interpretação de sedimentos bioclásticos e
quartzosos, que podem ser resumidos em três: (1) diferentes características físicas -
as análises das diferentes velocidades de decantação são problemát¡cas em amostras

heterogêneas em função das variaçöes de forma e densidade; (2) as amostras m¡stas

não säo incluídas em descrições estatíst¡cas convencionais e (3) problemas de

interpretação, pois as areias mistas devem ser tratadas como c¿tso especial dificultando

a aplicação dos modelos existentes para areias puramente quartzosas.

A partir dos resultados de análises granulométricas, por peneiramento e análises

visuais, carter (1982) sugere a existência de distribuição específica dos bioclastos em

funçáo das zonas energéticas de um perfil praial, isto é, o berma acumula conchas de

bivalves e a zona de espraiamento fragmentos bioclásticos em geral.

os parâmetros estatísticos da distribuição granulométr¡ca dependem da área fonte,

pois quanto mais próximos os sedimentos analisados da área fonte, menor será o
selecionamento e a assimetria tende a ser negativa. curvas de freqüência acumulada

da distribuição granulométr¡ca mostram sedimentos bioclásticos deslocados para a
esquerda (mais grossos), sedimentos quartzosos e bioclásticos no centro e sedimentos

essencialmente quartzosos, à direita, (mais finos).

segundo carter (1982), em praias com duas fontes de sedimentos de naturezas e
proporções diferentes, a distribuição apresenta-se complexa. Mas a complexidade é

maior quando as proporçôes de bioclastos e de quartzo säo semelhantes (ambos

acima de 357o), pois eles parecem exibir comportamentos hidráulicos independentes,

sem seguir qualquer tendência anter¡ormente discutida. A amostra mista está sujeita a
alterações por uma grande variedade de processos seletivos, já que os processos

atuantes sobre grãos quartzosos são somados que agem sobre os grãos bioclásticos.

A dificuldade de interpretação desta grande variedade de processos é ainda acentuada
por problemas e limitaçöes dos métodos e técn¡cas utilizadas.



sed¡mentos e hid rod¡ nâ mica

4.2.3.3 Problemas metodológicos

Folk & Robles (1964) discutiram os problemas técnicos relacionados às análises

granulométricas de sedimentos bioclásticos realizadas por meio de pene¡ramento,

onde as freqüências dos grãos em cada uma das classes såo obtidas pelos seus

pesos. Os tamanhos dos grãos bioclásticos podem ser maiores e os seus pesos

menores, em função da existência de poros de várias formas.

As discrepâncias existentes entre os resultados de peneiramento e de método

hidráulico dos sedimentos bioclásticos devem-se, segundo Wadell (1934, apud

Braithwaite, 1973), Krumbein (1968), McNown e Malaka (1950, apud Braithwaite,

1973) e Maiklem (1968), ao fato da forma exercer a maior influência na decantação das

partículas e existir pouca relação entre a velocidade de queda e o transporte real das

partículas.

Considerando as diferenças físicas das partículas, Oehming e Michels (1993)

acreditam que a velocidade de decantafio é a propriedade fundamental do grão na

compreensão de processos deposicionais. Tanto o tamanho como a forma não

apresentam influência direta na velocidade de decantação do grão.

Vários trabalhos sedimentológicos sobre areias bioclásticas foram feitos com

tubos de sedimentação (Tab. 4-1).

Kench & McLean (1996) afrmam que, apesar das diferenças de composiçâo

biológica, forma, tamanho e densidade e dos problemas deconentes da variaçäo da

densidade devido ao preenchimento de poros ou abrasão, a análise de partículas

sedimentares em tubo de sedimentação mostrou que alguns desses fragmentos

possuem valores de velocidades de decantação muito próximos entre s¡. Quando os

sedimentos foram submetidos ao peneiramento, a distribuição granulométrica

apresentou-se bimodal, enquanto que através experimentos em tubos de

sedimentação, a distribuição mostrou-se unimodal. A partir da identificação da

composição biológica dos grãos, os autores agruparam os bioclastos de diferentes

composiçöes em funçäo de comportamentos hidráulicos semelhantes, isto é, placas

maiores de Halimeda apresentaram velocidades de decantação semelhantes as de

fragmentos menores de corais e foraminíferos.
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O rec¡nhecimento das diferenças de composiçôes biológicas e velocidades de

decantaçâo possibil¡tou a Oehming & Wallrabe-Adams (1993) e Michets (1995), o

discernimento dos comportamentos hidráulicos responsáveis pelos processos de

deposição. Michels (1995) ainda sugere que a composiçâo e a forma determinam as

semelhanças entre as velocidades de decantação dos grãos, e, deste modo, a análise

visual dos componentes que apresentam a mesma velocidade de decantação permite

a compreensão dos processos deposicionais.

4.2.3.4 O anedondamento e a cor dos gräos bioclásticos como possíveis indicadores

amb¡entais.

Pilkey ef a/. (1967) apresentam uma carta de classificação dos graus de

arredondamento dos bioclastos diferente da utilizada para grãos de quartzo,

destacando a d¡ferença da natureza e da intensidade do processos abrasivos sobre

estas areias. Segundo esses autores, o grau de anedondamento decresce com a
diminuição do diâmetro médio do sedimento. A angulosidade encontrada em grãos

mais finos de praia está relacionada à fragmentaçäo. Para Swinchatt (1965) o
anedondamento dos grãos também só reflete parte do transporte, pois com a maior

energia pode haver o arredondamento mas também ocorre a fragmentação. Em
46

TABELA 4-1 Alguns trabalhos sed¡mentológicos sobre partlculas de diferentes composições
com tubos de

Autores compr¡mentos D¡åmetros Unidades Observações gerais e técnicas

MAIKLEM
ll96Ê\

5tt cñì 16 cm cm/s Agua do mar; lançados um de câde vez;
372 orãôs

bf(A HWA ts
(1973)

300 cm
(cronometragem

eoós 50 cm)

1O cm cm/s Agua do mar, lançados um de cada vez,
100 grãos

MAY (1981) Ch¡(x)=
Jog2(v/vo)

em m/s

Agua do mar ment¡da à temperatura
constante de 20oC.

OEHMING &
WALLRABE.

ADAMS 11993)

192 cm 20 cÍî
Chi(x)

Temperatura de 24oC, pesados e
lançådos ¡nd¡vidualmente

OEHMING &
MICHELS

ll qq.tt

Separador

MICHELS
/r ooÃ\

192 cm zu cm ps¡ = )=
-lô.!?lvlvñl

Balença de sedimentação

KENCH &
MoLEAN 11996)

187,5 cm 25 cm Ch¡ (x) Balança RSA
( MeaAñhur renid sê,.l¡mênl ãn',lvF,êr\
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conjunto com os dados texturais, o grau de trabalhamento do gråo pode contribuir para

a elucidação dos processos hidrodinâmicos.

Na tentativa de se interpretar a energia do ambiente com base no grau de

arredondamento das partículas bioclásticas, Folk & Robles (1964) sugerem que o

anedondamento pode ser influenciado pela energia das ondas, mas que a proximidade

da área-fonte é determ¡nante. Segundo Pilkey ef a/. (1967), as partículas podem atingir

os mesmos graus de arredondamento em praias de diferentes energias, porém, em

geral anedondam-se ma¡s rapidamente em praias de maior energia e mais lentamente

em praias de menor energia.

Leão & Bittencourt (1977), estudando partículas bioclásticas do fundo da baía de

Aratu (BA), reconheceram graus de anedondamento maiores em partículas de maiores

diâmetros encontradas em áreas mais energéticas, enquanto que os de diâmetro

menores seriam mais angulosos devido à fragmentação. O maior anedondamento em

partículas de menores diâmetros ocorrer¡a em ambientes de baixa energia.

A análise visual das cores dos grãos bioclást¡cos foi realizada por Leão &

Machado (1989). Segundo as autoras, os fragmentos bioclásticos são

predominantemente de cor natural branca e o escurecimento tem origem inorgânica

associada a compostos de ferro e manganês. As cores dos fragmentos podem fornecer

informações sobre as taxas de sedimentação, de erosão e de retrabalhamento dos

sedimentos e pode contribuir na elucidação de processos deposicionais em sedimentos

mistos e/ou bioclásticos.



V- MATERIAL E MÉTODOS

5.1 Consideraçöes gerais

Além da coleta de informações bibliográficas e cartográficas disponíveis sobre a

área, af¡m de se alcançar os objetivos propostos, foram realizadas coletas de dados e

amostras em campo da plataforma continental interna, dos rios e das praias, para

executar posteriores análises de laboratório e interpretaçöes.

5.2 Batimetria e reconhecimento sedimentológico da plataforma

continental intema

5.2.1 Batimetria

Para o conhecimento da batimetria da zona submarina adjacente situada entre a

baía de Mtória e praia de Povoaçäo foi confeccionado um mapa batimétrico detalhado,

com isóbatas espaçadas em intervalos de 2 m, a partir de quatro folhas de bordo da

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) do Ministério da Marinha, de números

1400-1154 e 1400-4/60, na escala 1:50.000; '1300-1/70 e 1300-3/69, escala 1:75.000.

O mapa batimétrico foi confeccionado em escala de 1:135.531, baseando-se na

carta náutica da DHN, número 1420, e,om última atualização em 1979.

5.2.2 Reconhecimento sedimentológico

5.2.2.1 Amostragem

Os sedimentos de fundo na plataforma continental intema foram amostrados ao

longo de 21 perfis transversa¡s à linha de costa, em intervalos de 2 milhas náuticas (1

milha náutica = 1,852m), com comprimentos mínimo de 8,5 e máximo de 9,5 milhas

náut¡cas, ao longo do litoral compreendido entre a baía de Mtória e a praia de

Povoaçäo (Fig. 5-1).
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Sobre cada perfil, foram obtidas 14 a 15 amostras de sedimentos. A distância dos

três primeiros pontos mais próximos a costa, foi de 1/3 milha náutica. Do quarto ao

décimo ponto, o distanciamento loi de % milha náutica e a partir do décimo 1 milha

náutica (F¡9. 5-1). Os espaçamentos dos pontos de amostragem, ao longo do perfil,

foram menores nas proximidades da linha de costa, em função das suas maiores

importâncias em relação à praia e à zona submarina próxima.

As coletas dos sedimentos foram realizadas em duas etapas. A primeira fase foi

cumprida entre os dias 18 de novembro a 14 de dezembro de 1996, com a escuna

Careba, do Projeto TAMAR (Tartarugas Marinhas), usando-se um pegador de fundo

tipo Peffersen e um sonar com GPS modelo 120 XL GARMIN para o posicionamento e

determinação da profundidade dos pontos. Durante esta etapa, a maioria das amostras

foi coletada apesar das consecutivas entradas de frentes frias, que retardaram o

trabalho. A presença das couraças laterít¡cas na zona submersa rasa, entre Bana do

Saí e Vitória, inviabilizaram a navegação da escuna e consequentemente, a coleta de

sedimentos nos pontos mais próximos à linha de costa.

Os pontos que não puderam ser amostrados pela escuna foram amostrados em uma

segunda etâpa, nos dias 17 e 18 de abril, com uma embarcação pesqueira de pequeno

porte. Os posicionamentos foram feitos através de um GPS manual GARMIN 45 e

as amostragens através de mergulho (com máscara e pé de pato). Foram então

coletadas 16 amostras restantes. No Anexo l, têm-se as coordenadas dos pontos

amostrados.

5.2.2.2 Análises sedimentológicas e representações gráficas

Os sedimentos coletados foram submetidos às determinaç6es dos teores de

materiais clástico e bioclástico e às análises granulométricas- Os resultados foram

plotados em dois mapas. No mapa denominado "Mapa faciológico dos sedimentos de

fundo da plataforma continental" (1) foram definidas oito classes: lama, com 100o/o dos

sedimentos lamosos (< 0,062mm); lama-arenosa, com o freqüência de lama entre 51 a

99%; areialamosa (10 a 50% de lama); are¡a litoclást¡ca (areia superior a 90% e com

mais de 60% compostas por quarEo); areia biolitoclástica (> 90% de areias, com

teores de lito e bioclasto variando de 40 a 607o); areia bioclástica (bioclastos superiores

a 60%); fraomentos carbonáticos (denominado por Mclane, 1995, como depósito de
50
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tálus - fra@es > 2,00mm superiores a 50%) e construçöes carbonáticas e/ou couracas

lateríticas com incrustacões carbonáticas (inexistência de sedimentos; construçöes

com organismos vivos).

A partir da proposta metodológica de classificação dos sed¡mentos de fundo,

baseada nos teores de carbonato e textura dos grãos de Larsonneur (1977), Dias

(1996) desenvolveu uma nova classificação, adaptando-a às condições cl¡mát¡cas

brasileiras. Esta proposta de Dias (1996) foi adotada para a confecção do "Mapa

granulométrico dos sedimentos biol¡toclásticos da plataforma cont¡nental intema" (2).

As classes podem ser observadas na Tabela 5-1.

Segundo a propostã de Larsonneur (1977), em função dos teores de carbonato

podem ser estabelecidas as seguintes categor¡as: litoclásticos (menos de 30% de

carbonatos); litobioclástico (30 a 50o/o de carbonatos); biolitoclástico (50 a 70olo de

carbonatos e bioclásticos (mais de 7Oo/o de carbonatos).

Do ponto de vista granulométrico quatro categorias principais foram

estabelecidas: seixos, grânulos, areia e lamas. Ass¡m, as duas primeiras letras das

classes correspondem a lraSo granulométrica principal e a sua natureza l¡to ou

bioclástica e para a representaçäo dos diferentes teores são usados números, por

exemplo:

GLI = grânulo litoclástico; GL2 = grânulo litobioclástico;

ABl = areia biolitoclástica; AB2 = areia bioclástica.

As letras minúsculas a, b, c, e d discriminam as características granulométricas

segundo a classificação de Wentworth (1922), (Tab. 5-1).

As principais modificações introduzidas por Dias (1996) a proposta de Larsonneur

(1977) foram as seguintes: (a) aumento do limite percentual de 5% para 15yo paÊ a

caracterização de material lamoso; (b) a fração arenosa 0,2 a 0,5mm para areia fina

para Larsonneur, foi substituída pela fraçåo areia média de 0,25 a 0,5 mm, (c) a fração

de 0,05 a 0,2mm, considerada muito fina passou a ser 0,062 a 0,25, areia fina e muito

fina e (d) a fraçåo superior a 0,5mm considerada grossa passou a ser entre 0,5 e 2mm

epnsiderada como grossa a muito grossa.

No presente trabalho, foi introduzida a classe "couraças" (C), para denominar a

fácies onde a cobertura do fundo corresponde às construçöes carbonáticas e/ou

couraças ferruginosas com incrustaçöes carbonáticas. Para a determinação das
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TABELA 5.1 Classificação das fácies dos sed¡menfos da coberlura da platafoma, modificado por Dias, (1996),
a partir de Larsonneur (1977).

PRJNCIPAIS

SEDI¡'|ENToS

LITO
cLAsflcos

C€rbonÊùos

çUQUINAù, KU!,ULI I Uù
SEIXOS

L< 15%r s+olr> 50¡lo

s#r > 70%
SLI¡

Cåscslho
liûocláslica

SEDIMENTOS

LITOBIO
cLÁsrlcos

30 s 50%

s+c+¡ < 7fflo
sLlb

Cåscslho
litoclástic¡

L<lSVèi 6+.+1 /-tr/o
Mè2r¡

CBz.
CoguiD¡/
rcdolito c/
litoclástico

SEDIMÊNTOS
BrÖLrft)

-c$r¡co
C-óo;d;

50 e1(f/o

s+o+r > l5%
GLt¡

Génulos
Litoclásticos

cB2b
Casc¿lho
biolito-
olástico

COQUINAS ROUOLI'JOB +
¡-rÌocr-ÁsrÌff s

clfìa> ]\y/o
:cBli.

Cirtíuin¡s ou
rodolítos

s+ç+r < l5olo
GLIb

Grânulos
litoclálic.os

SEDIMENTOS
..Èþ.

ct^AsTtcos

C€¡boli¡los ., >7v/, )

LNOCLÁSTICOS

GL2t
ffinulos
Litobio-

clásticG c/

lJolo suædor s 2mm < Jülo

' çÐtb.
, Cisdälh9
biùëlástioo

s+c+r >g
ALls

litoclástic¿ c/

slo+t < l5o/o

GL2b
Grâ¡rulos
Litobio-
olÄsticos

AI(EIAò
L < l5%; Areiâ +lama> 5@Z

Àrl¡ < t--

i+¡+i4(lô
ðB2b .

Casølho
hiì'ètâ"tiéo

g : grânulos (2 a 4 mm); ¡ : rodolitos (nódulos de algas calcáreas).

(rfr¡t¡tu(N

= mediana; ! = lama; g = coquina (>20rnm); s =

' GBl¡
etgtiuio '

Biolitoali"-
tìèô

B> s+c+r
ALlb
Arcia

litoolÁstica c/

l5% erærior s 2mm < 50olo

s+c+r >g

^L2t
lilobioclás

tic¿ cþm

èir+,s>70.f
cBti

tþintô ou
iulól¡iÃ,

\)

su!.riores a 2mfn < l5o/o

. GBrb .'
Giâ¡rilo

9iôJit(Èlá!-iiô ,

0.5 s 2Inm
ALlc

Ai. litoclâst
glossá â

g > s+cù
AI,2b
Arëis

litobioclás-
ticâ com

9t f+ÞI5%
..c¡2ir:

Già¡. BiaÈ
cd'¡iúitE o.

ori ¡odoiito

ótt+r tg';{bli
'A'J'ri6

biolitoolás-
fcd ióm

025 a0.5

sre¡ioes ã 2 rnr¡l < 15o/"

räor á 2útri <50o¿

mm
ALId

Ai. litocbl

AL2c
Areis lito

biocl. grossa
a muilo

t+t+s<lsr/,
cÉrú'

Êú¡iulo,
Biùústhõ

g> s#r
aslÞ,i
A¡Êi¡i .

biqtitGlac:
tìc.¡ircori

0.05 s 0.25tr¡.rr

ALI€
Ar.lit. firå a

ñuito fma

'aBtr'
.. àrd; .

t¡¿l¡"¡o¿t
¡í/'lidr¡l¡'s

nm
At 2d

Areis lito
bioclástic¿

u.J å lûtm.
r: hDfó l

AÍi;61ô
iiioct. grosr¡s

a 'iquiio

L<25Vo
LLI¡
l,åm8

teÎllgerìa

0.05 a
0-25 Ílm

AL22
A¡. litobiocl.
fi¡s å muito

a

g> è+t+s
A¡¿b
Á¡¡¡,i ,

biocláficå
./ gfåtruió

L < 150/"

25"/o<L<75Vo
LLIb

[åmå terflgena
a¡enos¡t

filn.
ari¡1"

A¡iri¿ túo
lltÒ"Iá'stiôs

v.) É-:öùm
::AB'd

AiÈi¡ bi¿iol.l
r ¡jnirära a

títiito etutisri

L < 25Vo

LLza
M".9"
afe¡ìosa

,O.ot å ..

0125 ñin ì:

, j ÁBrô
A¡. Éioiiùiii:
ffiåP.:'!

., 0.25 a
. . 0.5¡¡iin

Arrú
A&ishioé

'äÌédiá

L>79/.
LLlc
l,arns

terrigøu

25e/o <L <'l5To
LLzb

N,farga erenosa

L 1.?T/d
LBÍ¡ ì

lndta
ddlciitã
áttb"õ"

q.u) ¡l u.z)mm
Al,r¿ : '.

Ai uiool ¡ju a

ftì¡ito ûf¿ ;
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25'/ol! < 75Vr
I,BIb
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L!¡2r:'
Aióìâ
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i¿¡r'ir¡:
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LBle
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' r:Y;s¡i' l
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classes da carta sedimentológica foram utilizados os diâmetros médios da distribuiçâo

granulométrica obtidos através do método proposto por Folk & Ward (1957).

5.2.3 Determ¡naçåo da isóbata-limite para as representaçöes gráficas

Komar (1976) estabelece que uma onda se modifica a part¡r do momento que ela

começa a sentir o efe¡to do fundo e que isto acontece quando a profundidade do fundo

(h) é igual ou menor ao comprimento da onda não afetada pelo fundo (Lo): h/Lo c 0,5.

Este critério apresenta um pequeno e¡ro de 0,37o/o.

A adoçäo do limite de alteraçâo da onda pelo fundo em um quarto do

comprimento da onda não afetada pelo fundo (Lo/4 ou h/Lo = 0,25) aumenta o eno

para 5o/o (Komar 1976), por outro lado, abarca a porção submersa associada aos

processos hidrodinâmicos que afetam a região costeira (Muehe 1994).

Considerando o período de 9s, período médio do último intervalo com

ocorrências significativas (Fig. 2aB) e aplicando as equações de Komar (1976):

Lo : 1,56 f

água profunda näo afetada pelo fundo = Lo/4

(5.1)

(s 2)

obteve-se a profundidade de 31,59m. Desta forma a isóbata de 30 metros foi adotada

para representar o limite da porção submersa considerada nos processos costeiros e

para a representação gráfica.

A profundidade a part¡r da qual existe mobilização dos sedimentos de fundo pelas

ondas pode ser determinada pela equaçäo proposta por Komar & Miller (1975), onde

são considerados altura e o período das ondas e o diâmetro médio do grão que

reveste o substrato:

o=9**",0(#) (s.3)
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,.=þ,"\o"- r) *,-LJ'* 
o,*r'* (s.4)

onde:

¿ = profundidade máxima de mobilização dos sedimentos
Lo = cotÌìprimento da onda näo afetada pelo fundo
H = altura da onda
¡ = período da onda
U'n = velocidade orb¡tal crítica
p = densidade da água (1o32ks/mr)

ps = peso específico dos grãos (z,os glcm3¡

D = diâmetro dos gräos
g = aceleração da gravidade (9,8cÍì/s)

A determinação da profundidade máxima de mobilização dos sedimentos de

fundo pode elucidar os processos de transporte e distribuição de sedimentos para as

praias estudadas.

5.3 Coleta dos sedimentos fluviais

Com barcos de pequeno porte, alugados de pescadores locais e, com o auxílio

de um pegador de fundo tipo Pettersen, foram coletadas nove amostras de sedimentos

fluviais de fundo nas proximidades da desembocadura dos principais rios da região:

rios Doce, Comboios/ Riacho, Piraquê-Açu/Pirâque-Mirim e Reis Magos. A escolha

dos pontos de amostragem deu-se aleatoriamente, contudo sempre fora do alcance da

ação direta do mar, considerando-se a substituiçåo da vegetaçáo tipicamente de

mangue por outras de transição para vegetaçáo continental. As nove amostras

coletadas ficaram distribuídas conforme a Tabela 5-2:



TABELA 5-2 Distribuiçåo das amostras de sed¡mentos fluviais

Locais
duas nas margens e umâ no centro;
ao longo de uma seçáo transversal distante da

cerca de 10 km
e Riecho.

cercâ de 10 km de suâ

Re¡6 Magos

Os pontos de amostragens foram localizados sobre a carta náutica DHN, n.

1420, 1979, escala 1:135.531 e suas distribuiçöes granulométricas, em histogramas.

5.4 Levantamento topográf¡co, oceanográfico e sedimentológico das praias

5.4.1 Campanhas de campo e posições de amostragem

O monitoramento da morfodinâmica das praias foi realizado durante doze

campanhas de levantamento de dados mensais, Os levantamentos iniciaram-se em

janeiro de 1996 e finalizaram em janeiro de 1997, não tendo havido coleta em

dezembro de 1996.

Os dias do mês e a hora do dia do levantamento não obedeceram a nenhuma

condiçåo prévia de lua ou maré, sendo os levantamentos realizados em marés e luas

aleatórias, para se determinar a dinâmica praial sob diferentes condiçöes energéticas.

As condições meteorológicas dos meses de coleta foram observadas através da

Climanálise (Boletim climático) do INPE (lnstituto Nacional de Pesquisas Espaciais),

obtida a partir da homepage do INPE (f 998) e as condições dos dias de amostragem

foram e*raídas das cartas sinóticas (carta de pressão à superfície) do horário de

12:00h, da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) - Serviço Meteorológico

Marinho (SMM) do Ministério da Marinha.

As amostragens foram realizadas em 24 pontos (P1 a P24) indicados na Figura

5-1 e posicionados conforme o Anexo ll.
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As atividades realizadas em campo consistiram em levantamentos topográficos

de perfis de praia emersos, observaçöes de dados oceanográficos e coletas de

sedimentos ao longo de perfis praiais.

5.4.2 Perfis

No campo os dados topográficos foram levantados utilizando-se o método das

balizas de Emery (1961). Os perfis t¡veram início em referenciais determinados

localmente (Anexo ll), até o ponto de máximo recuo das ondas, sugerido por Bigarella

et al. (1961), como sendo o que representa a altura da maré do momento de

observaçåo. Sempre que as condições do mar permitiam (ondas baixas, por exemplo),

o levantamento foi estendido atê a zona de anebentação.

A altura do perfil foi determinada através da média ponderada das alturas de

cada levantamento, após a correção do horário da maré no momento da observação. O

nível médio de maré estabelecido para as coneções e n¡velamento das alturas dos

perfis foi o de 0,80m, que corresponde ao nível médio de maré para o Terminal de

Bana do Riacho (DHN, 1996/1997).

A confecção gráfica dos perfis foi ¡ealizada através da utilização do programa

Grapher for Windows da Golden Software lnc.

5.4.3 Dados oceanográficos

A partir de observa@es visuais da praia foram obtidos dados de altura da onda

na anebentação (Hb), período da onda (T) e ângulo de incidência de chegada das

ondas em relação à linha da praia (cr). Estas informações foram levantadas com o

auxílio de uma baliza, cronômetro e bússola, respectivamente. Os tipos de ondas no

momento da anebentação, cujas terminologias em português adotadas basearam'se

em Toldo (1993), e as condiçôes de maré também foram observadas, em campo

previamente, seguidos pela consulta às tábuas de Maré (DHN, 1996/1997).
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A partir dos dados obtidos em campo foram estimados os valores de energia da

onda, de velocidade, direção e capac¡dade de volume provável transportado pela

corrente longitudinal.

A energia da onda é funçäo direta da altura da onda na arrebentaçåo e pode ser

estimada, segundo Komar (1983), pela equação:

E = l/8 (p g Hb') , (5.5)

onde

pé a densidade da água do mar (1032k9/m3)

g é a acnleraSo da gravidade (9,8 m/s).

A velocidade da conente longitudinal foi estimada empregando-se a equação

Longuet-Higgins (1970, apud Muehe, 1996):

Vr : I,l9 (g Ho)o't senq cosd, (5.6)

A estimativa do volume de areia transportada (Qs), por dia pela corente

longitudinal foi realizada empregando-se a equação:

Qs : 3,4 @C)tsend cosa (s.7)

de Komar (1983), onde C, coresponde a celeridade da onda sendo determ¡nada pela

equação:

C: lg?Hb)

Os dados de altura de onda e nível de maré estão representados em

histogramas e os resultados das observações de campo e das estimativas estão nos

Anexos lll e lV.

(s.8)



5.4.4 Coleta de sedimentos praiais

As amostras de sedimentos de praias foram obtidas em duas subunidades

geomorfológicas (berma e face da praia), ao longo do perfil topográfico transversal. No

berma os sedimentos foram coletados por meio de uma pequena trincheira de

aproximadamente 20cm de profundidade e na face da praia por raspagem superficial.

As coletas foram realizadas em todas as campanhas de amostragem.

5.5 Análise dos sedimentos

5.5.1 Considerações gerais

As análises dos sedimentos das praias, dos r¡os e da plataforma continental

inlerna foram de duas naturezas: (1) análise da distribuiçäo dos bioclastos e não-

bioclastos, var¡ação dos teores ao longo do monitoramento praial e reconhecimento da

natureza dos b¡oclásticos e; (2) análise tefural dos sedimentos mistos e análise

morfoscóp¡ca dos sedimentos quartzosos.

5.5.2 Teores de CaCOg

Os sedimentos coletados na face da praia, e na plataforma continental interna

foram submetidos à quantificação dos teores de CaCO¡. Estes teores foram obt¡dos

através da dissolução, com ácido clorídrico em chapa aquecida, de 2Sg dos

sedimentos, previamente lavados, secados, quarteados e pesados. Após a dissolução

os sedimentos residuais foram novamente secados e pesados, obtendo-se assim a
percentagem de bioclastos e não-bioclastos (quartzosos e minerais pesados) em cada

análise realizada.
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5.5.3 Composição biológica dos fragmentos bioclásticos

Com a colaboração do Laboratório de Estudos Costeiros da Universidade

Federal da Bah¡a (UFBA), mais especificamente da Prof.a. Dra. Zelinda Margarida A.

N. Leão e consultas ao material bibliográfico, contendo descriçöes e fotos de material

bioclástico, tais como Millimam (1974) e Pestana (1977), foi possÍvel determinar a

natureza dos gråos bioclásticos.

O número de grãos que deve ser observado em lupa para a identificação da

natureza dos sedimentos bioclásticos sugerido por Ginsburg (1956) é de 300 grãos,

quando o teor do material não-carbonático é também quantificado. Como os teores de

bioclásticos em relação aos não-bioclásticos já eram conhecidos, pela eliminação dos

bioclásticos, a análise visual foi realizÂda somente nos grãos carbonáticos, quando se

resolveu contar 200 grãos, considerado mínimo e sufic¡ente para a identificação da

fraçäo pesada de uma amostra (Hubert, 1962).

Os bioclastos foram reunidos em grandes grupos, pela freqüência de

aparecimento. Os grupos são formados de algas coralinas (incrustantes e art¡culadas),

moluscos, briozoários, foraminíferos, equinoderma e Halimeda. As espículas de

esponja e os tubos de verme foram reunidos em "outros".

Os grãos dos sedimentos de praia analisados foram os coletados das praias de

Bicanga (P1) à praia de Barra do Saí (P18), onde oconeram bioclastos. Da plataforma

continental interna foram analisados os sedimentos das amostras que apresentaram

teores de bíoclastos superiores a 40%.

As análises visuais foram efetuada em três fraçöes dist¡ntas: -1 e -0,5 (2,00 e

1,41 mm), 0 e 0,50 phi (1,00 e 0,71mm) e 1 a2 phi (0,50, 0,35 e 0,25mm), totalizando

600 grãos em cada estaçåo.

Para a representação gráfica dos resultados da composiçâo biológica dos

sed¡mentos das praias foi utilizado o programa Excel da Microsofr e para a distribuição

dos principais grupos de bioclastos da plataforma utilizou-se o programa Surfer for

Windows, da Golden Sofhrare lnc, onde somente os cinco maiores grupos (algas

coralinas, moluscos, briozoários, equinodermas e foraminíferos) foram representados.
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5.5.4 Análise granulométrica

As análises granulométricas dos sed¡mentos m¡stos e quartzosos foram

realizadas por peneiramento a seco, conforme os procedimentos descr¡tos por Suguio

(1973), e interpretados através de parâmetros estatísticos, segundo Folk & Ward

(1957). Pilkey et al. (1967) e Carter (1982) também adotaram o método de

peneiramento de areias mistas (bioclásticas e não-bioclásticas) nas análises texturais

das areias de praia.

Gráficos e representações da superposição de curvas de freqüência acumulada

da distribuÍção granulométrica dos sedimentos totais, bioclásticos e não-bioclásticos,

também foram elaborados com o auxílio dos programas Excel da Microsoft.

5.5.5 Análise morfoscópica

A análise morfoscópica dos grãos de quartzo foi realizada através de

observaçâo em lupa binocular, segundo o método LIGUS (1958). Através desta técnica

os grãos de quartzo foram observados de acordo com seu grau de anedondamento,

entre as classes angulosa, subangulosa, subanendondada, anedondada e bem

anedondada (Pettijohn 1957). O intervalo observado foi o de 1 a 2 phi (0,50 a 0,25mm).

Os resultados são apresentados em gráficos do Excel Microsoft.

5.6 Análises de conelação

Análises de conelação entre os parâmetros sedimentológicos das areias das

praias foram realizadas empregando-se o coefciente de conelaçäo de Pearcon (r).

O coeficiente de correlação linear r ou r (x,y), introduzido por Karl Pearson é

também denominado conelação momento-produto. Este coeficiente, calculado a partir
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de uma amostra de n pares de observações X e Y, mede a quantidade de dispersão

em torno da equação linear ajustada através do método dos mínimos quadrados, ou o

grau de relação entre as var¡áveis (Fonseca ef a/., 1995).

O coeficiente r apresenta-se adimensional e varia de -1 a 1. O valor absoluto é o

indicador da robustez da correlação, maior mais próximo de 1, sendo precedido do

sinal positivo ¡ndica relação direta e do negativo, relação inversa (Silva & Souza, 1988).

A equação freqüentemente utilizada para o cálculo de r é:

(5.e)

No presente trabalho os valores de r foram obtidos utilizando-se o programa

Sfaüsfi'ca 6.0 da Súafsofr.



VI - RESIILTADOS E ANA¿'SES

6.1 Fisiograf a da plataforma e dos perfis praiais

6.1 . 1 Morfologia superficial da plataforma cont¡nental interna

A batimetria da ârea de estudo revela uma plataforma continental interna cujas

isóbatas seguem a linha de costa nas adjacências da planície deltaica do rio Doce, da

praia de Povoação à Barra do Riacho e apresentam-se dispostas caoticamente nas

proximidades de Bana do Saí à Baía de Vitória (Fig. 6-1).

Nas adjacências da desembocadura do r¡o Doce, as isóbatas apresentam-se

dispostas linearmente, obedecendo à orientação da linha de costa. Da foz do rio rumo

ao litoral norte, a isóbata de 10m encontra-se aproximadamente a Skm da praia.

A zona submersa, defronte à praia de Comboios, apresenta alta declividade na

zona mais próxima à costa, com a isóbata de 12 m a menos de 1km da praia. Rumo ao

mar aberto as isóbatas apresentam disposição linear, seguindo a direção do litoral.

A disposição das isóbatas, aproximadamente eqü¡distantes e lineares à linha de

costa, nas adjacências da planície deltaica do rio Doce, sugere um substrato

sedimentar afetado e modificado pelo efeito de refração das ondas a partir das isóbatas

inferiores a 30 m. A tendência de aumento da declividade da antepraia, veriflcada nas

adjacências da praia de Comboios, mantém-se rumo ao sul até a Baía de Vitória.

Seguindo a isóbata de 20 m pode-se verificar que esta dista 10 km da costa na altura

da desembocadura do rio Doce, 5 km nas proximidades da desembocadura do rio

R¡acho, 3 km da desembocadura do rio Reis Magos e a apenas I,5 km da entrada do

Porto de Tubaräo, Baía de Vitória.

Entre Barra do Sal e Baía de Vitór¡a, a isóbata de 30 m define diferentes

morfologias, rumo à linha de costa e costa afora. No sentido da praia as isóbatas

apresentam-se aproximadamente lineares e próximas entre si, revelando a grande

variação da profundidade, a curta distância. A maior declividade da zona submersa

próxima à linha de costa é verifìcada na altura da praia de Barra do Saí, Potiri e

Coqueiral, onde a isóbata de 10 m encontra-se a menos de 1km da linha de costa. A

partir de Santa Cruz, esta isóbata dista em torno 2,5 km da linha de costa e nesta
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FIGURA 6-1 Mapa batimétrico da plataforma continental ¡nterna adjacente à Vitória a pra¡a de
Povoação, desembocadura norte do rio Doce (ES).
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distância se mantém até a praia de Bicanga. Na altura de Carapebus e Vitória esta

isóbata novamente aprox¡ma-se da costa.

A partir de 30 m rumo costa afora, as isóbatas revelam um fundo submerso

acidentado, sem padrão morfométrico definido, sugerindo a presença de um substrato

duro controlando a morfologia.

6.1 .2 Variabilidade topográfica dos perfis praiais

6.1 .2.1 Condições meteorológicas e oceanográfìcas dos dias de amostragem

Os dias de amostragem, as condiçöes meteorológicas e as fases da lua estão

resumidas na Tabela 6-1. Vale salientar que as informaçöes meteorológicas da Tabela

6-1, extraídas das informações das cartas sinóticas, coincidiram com as informações

meteorológicas observadas em campo (Anexo lll).

Durante o ano de 1996, a temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico,

junto à costa da Região Sudeste e sul da Regiäo Nordeste esteve acima da média

climatológica, causando a semi-estacionariedade das frentes frias na Região Sudeste

(INPE, 1998). Esta situaçâo foi responsável pelos altos índices pluviométricos durante

o ano nas estados do Sudeste (INPE, 1998), sendo registradas chuvas na maioria dos

dias dos levantamentos dos dados (Tabela 6-1).

Segundo Aubrey (1983) e Wrigth & Short (1984), as ondas de mar aberto

representam a principal entrada de energia nos ambientes praiais e são também

responsáveis pela sua variabilidade topográfica, após as transformações ocorridas em

águas intermediárias e rasas. Baseando-se nas similaridades entre os períodos e as

alturas de ondas previstas em mar aberto fornecidos pelas cartas sinóticas dos dias de

amostragem, foi possível distinguir e agrupar três diferentes grupos de clima de ondas

previstas. Estes grupos foram individualizados por diferentes cores de sombreamento e

estão representados na Tabela 6-1.

Nas campanhas de janeiro, fevereiro, março, julho e setembro de 96 e janeiro de

97, as condições meteorológicas e lunares apresentaram-se semelhantes. Os ventos,

com velocidades de 1'l a 16 nós (milhas náuticas/hora), apresentaram-se moderados

pela escala de Beaufort (Hardy,1996).
64
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Sob domínio do Anticiclone Tropical do Atlântico Sul, os ventos apresentaram-se

proven¡entes dos quadrantes NWN/NE, exceto em dois dias da campanha de

setembro, quando a diminuiçâo da pressão barométrica e a alteração na direçåo dos

ventos para SE/NE indicaram a provável entrada de uma frente fria. As ondas previstas

em mar aberto apresentavam altura entre 1,0 a 1,5 m, e período de 3 a 4 s.

Quanto à fase da lua, as coletas foram realizadas em dias de lua minguante e

crescente, exceto em julho, quando a coleta foi realizada sob lua nova.

As ondas previstas de altura de 1,5 a 2,0 m de altura e período de 4 s foram

geradas, sob domínio de frente fria, por ventos provenientes de S/SE/E com

velocidades variando entre 11 e 21 nós nas campanhas de junho, agosto e no dia 17

de outubro, e também por ventos de NE/N/NW, da retaguarda da frente fr¡a, com

velocidades também de 11 a 21 nós dos dias 19 e 20 de outubro e 16 e 17 de

novembro de 96. Em junho a lua apresentava-se minguante e nos demais dias de

coleta apresentava-se nova e crescente. Nas campanhas de abril, maio e no primeiro

dia da campanha de novembro (dia 15) de 96 os ventos apresentavam-se mais

intensos. Em abril, a velocidade atingiu até 33 nós e o aumento rápido da pressäo

barométrica indicava o domínio de frente fria (Ayoade, 1988) e em novembro, sob

domínio do Anticiclone Tropical Sul os ventos atingiram velocidades de 21 nós. Quanto

à direção, em abril e maio, os ventos associados a sistemas frontais vinham de SE/E e

em novembro de NE. Tais condiçöes meteorológicas desenvolveram ondas de altura

de 2,0 a 3,0 m, com período médio de 5 s. As amostragens foram realizadas sob lua

nova.

6.1.2.2 Altura da onda na arrebentação e nível da maré no momento da

observaçäo topográfica

Nas Figuras 6-2 a64 observa-se os valores estimados para a alturas das ondas

na anebentação e os níveis da maré corrigidos para o momento do levantamento das

estaçóes Pl (Praia de Bicanga) a P24 (praia de Povoação). As colunas que

representam as alturas das ondas estão sombreadas de acordo com as condiçöes

meteorológicas identificadas anteriormente. No Anexo lV tem-se os períodos das

ondas, os tipos das ondas na anebentação, as estimativas de energia da onda,

velocidade de corrente longitudinal e as estimativas dos volumes de material

iransportados pela conente longitudinal em cada estação.
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FIGURA 6-2 Estimativa da altura da onda na arrebentaçåo e nível do mar no momento do
levantamento das estaçôes P1 (praia de Bicanga) a P8 (praia Grande), entre
Janeiro de 96 e Janeiro de 97. Sombreamento das colunas conforme as
cond¡çöes meteorológicas, Tabela 6-1. As ondas mais altas såo verificadas
assoc¡adas a níveis mais altos de maré.
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Ondas de alturas iguais ou superiores a 1,00 m foram verificadas nas pra¡as de

Bicanga (P1), Manguinhos (P2 e P3) e Jacaraípe (P5) associadas a altos níveis de

maré de quadratura e às condiçöes de vento moderados a intensos, como na

campanha de outubro e de novembro de 1996 (Fig. 6-2). A atuação da energia

resultante dos ventos mais intensos e ondas previstas em alto mar, de até 3,00m da

campanha de abril, sobre as ondas na arrebentação parece ter sido dissipada, sendo

que, nas praias de Jacaraípe (P4) e Grande (P8), apesar dos baixos níveis de maré no

momento da medição, as ondas apresentaram-se altas quando comparadas a
situações de níveis de maré semelhantes.

As alturas médias das ondas da estação Pl a estação P8 (Fig. 6-2) variaram

de 0,50 a 1,00 m, com exceção da praia de Barreiras (P7) onde as ondas

âpresentaram alturas sempre inferiores a 0,50 m, mesmo sob condições de frentes

frias e maré de sizígia. Os tipos de onda na arrebentação variaram entre mergulhante e

deslizante (Anexo lV). Os ângulos de incidência das ondas em relação à direçäo da

praia e as velocidades da c¡rrente longitudinal variaram em função das condições

meteorológicas, enguanto que a capacidade de transporte destas correntes variou

também em funçäo do nível da maré no momento da observação, quando as taxas

apresentavam-se maiores (Anexo lV).

Na Figura 6-3 observa-se que alturas das ondas na arrebentação geralmente

superiores a 1,00 m foram verificadas na praia do Rio Preto (P9 e P10) em função

primordialmente das condições meteorológicas. A influenc¡a do nível da maré na altura

da onda na arrebentaçäo parece ser menor nestas duas estaçöes. As praias

Formosa (P1 1) e dos Padres (P15) apresentaram altura de onda

na arrebentação preferencialmente entre 0,60 e 1,00 m, também variando em

função das condiçöes meteorológicas e do nível da maré. Nas demais estaçôes, ondas

sempre inferiores a 1 ,00 m mostraram-se mais dependentes do nível da maré no

momento da medição. O tipo de arrebentaçäo de onda

predominante nas praias é o deslizante, seguido do mergulhante ocorrendo juntamente

com o deslizante, mais próximo à costa, devido à presença das couraças. Ondas

ascendentes foram observadas nas praias de Coqueiral e Sauna, por ocasião de

níveis de marés médias e altas. Por ocasião de marés mais baixas a leitura das ondas

ficou impossibilitada devido à pequena altura da onda (Anexo lV).
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FIGURA 6-3 Estimativas das alturas das ondas na arrebentação e nível do mar no momento
do levantamento das estaçöes Pg (praia do Rio Preto) a P16 (praia Mar Azul),
entre Janeiro de 96 e Janeiro de 97. Sombreamento das colunas conforme as
condiçöes meteorológicas, Tabela 6-1. As ondas mais eståo associadas a niveis
mais altos de maré.
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Na Figura 6-4 tem-se as alturas das ondas na arrebentação das praias de Potiri

(P17) a praia de Povoação (P24). A praia de Potiri apresentou ondas em torno de 1,00

m. Ondas com alturas superiores a 1,00 m foram verificadas em abril e junho de 96

associadas à frentes frias e as infer¡ores associadas aos ventos NE e níveis mais

baixos de maré. A praia de Barra do Saí (P1e) apresentou alturas de ondas geralmente

variando entre 0,60 e 1,00 m, sendo as superiores verificadas em junho e agosto de 96,

também associadas às frentes frias e as mais baixas assoc¡adas a baixos níveis de

maré. O tipo de arrebentação predominante foi o ascendente seguido do mergulhante

(Anexo lV), sendo que mais distante da linha de praia, na antepraia inferior ocorre uma

arrebentaçâo, do tipo deslizante devido à presença das couraças submersas.

As praias corespondentes à planície deltaica do rio Doce apresentaram-se

alturas das ondas na anebentação predominantemente superiores a 1,00 m e
independentes do nível da maré (Fig. 64).

A praia de Barra do Riacho (P19) apresentou altos valores de altura de onda na

arrebentação (mínima de 0,90 e máxima de 2,70m) e portanto altos valores de energia

das ondas que se arrebentam segundo o t¡po ascendente (Anexo lV). A maior altura

de onda foi verificada na campanha de abril, sob domínio de frente fria e nível da maré

þaixo. As praias de Comboios, Regência e Povoação (P20 a P24), apresentaram

também altos valores de alturas de onda, de 0,70 a 2,00m (F¡g. 64), com o predomínio

do tipo mergulhante, seguido pelo tipo deslizante (Anexo lV).

O maior estoque de sedimentos na antepraia superior deste trecho do litoral

aumenta a esbeltez da onda na zona de arrebentaçäo e desenvolve zona de surfe com

arrebentações de ondas mergulhante e/ou desl¡zante. As maiores alturas de ondas

foram verificadas em abril, agosto e novembro de 96, sempre associadas a passagens

de frentes frias.

Nas praias entre Barra do Riacho a Povoaçäo observou-se que as condições

meteorológicas agem d¡retamente sobre a direção, velocidade e capacidade de volume

transportado pelas correntes longitudinais (Anexo lV). Os altos valores de ângulos de

chegada das ondas em relação à direção da praia, conjugados às altas alturas da onda

na arrebentaçäo (Hb) desenvolvem grande capacidade de transporte de sedimento

pela corrente longitudinal para este trecho do litoral. Diferentemente do trecho das

praias de Bicanga a Barra do Saí, o nível da maré no momento da mediçåo não parece

atuar sobre a energia das ondas, que aparentemente depende das condições

meteorológicas.
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6.1.2.3 Variaçåo topográfica dos perfis praiais

6.1.2.3.1 Praias de B¡canga e Manguinhos

As praias de Bicanga e Manguinhos são marcâdas pela presença de dunas

frontais, a¡nda bem conservadas no perfil I (Fig. 6-5) e alteradas, pela presença de

uma estrada marginal à praia, nos perfis 2 e 3. Apresentam a zona submarina próxima

rasa, plana e com couraças lateríticas.

O perfil da pra¡a de Bicanga (P1), após quatro campanhas com pequena

variação topográfica, registrou erosão em maio. O agravamento desta erosäo foi

verificado na campanha de julho. A partir de agosto de 96 a janeiro de 97 o perfil

apresentou pequena construção, não sendo portanto sufciente paø a completa

recuperaçäo do perfil como pode ser observado na comparação da topografia dos

perfis de janeiro de 96 com o de 97.

O perfil 2 da praia de Manguinhos também registrou um processo erosivo a partir

de maio de 96, depois de quatro campanhas com pequenas variaçöes topográficas. O

estado erosivo manteve-se nos meses subseqüentes, sendo âtingido em janeiro de g7

o maior recuo (F¡9. 6-5).

Já o perfil topográfico 3 da pra¡a de Manguinhos apresentou variação topográfica

contrária dos perfis 1 e 2. De janeiro a abril de 96 o perfil apresentou pequena variação,

mantendo-se recuado. A partir de maio de 96 verificou-se a sua construção, que foi

interrompida na campanha de setembro de 96. O perfil manteve-se recuado até janeiro

de 97, quando se observa uma pequena erosäo em relação ao perfil de janeiro de 96.

A dissipaçâo das ondas pelas couraças lateríticas causou a pequena variação

topográfica dos perfis topográficos, sem contudo mas@rar por complelo o

comportamento topográf¡co em função da sazonalidade. Foi verificada a tendência

construtiva nos meses de janeiro a abril e erosiva nas campanhas de maio a setembro

dos perfts 1 e 2 das praias de B¡canga e Manguinhos e tendência inversa do perfil 3,

localizado na extremidade norte de um arco praial voltado para SE.

6.1.2.3.2 Praia de Jacaraípe

Os perfis topográficos da praia de Jacaraípe (P4, PS e P6) apresentam

dunas frontais em diferentes estágios de conservação (Fig. 6-6). Nos perf¡s 4 e 5,
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pequenos trechos de dunas podem ser observados a partir da calçada e dos
quiosques. No perf¡l 6, a duna frontal encontra-se a¡nda em bom estado de
conservação. As couraças estão dispostas inegularmente nas antepraias superior e
inferior.

Durante o monitoramento os perf¡s apresentaram grandes variaçöes topográficas. o
perfil topográfico 4, localizado na margem sul de um arco praial voltado para NE,

apresentou construção nas porçöes emersa e submersa nas campanhas de janeiro,

fevereiro e março de 96 e janeiro de 97. Nas campanhas de abril a novembro de 96, a
topografia emersa registrou recuo, com erosão das dunas frontais, conespondendo
também ao menor volume de sedimentos depositado na porção submersa.

comparando o perfl topográfico de janeiro de 96 com o de janeiro de 97 observa-se
que houve uma pequena erosão do perfil topográfco emerso.

No perfil 5, a partir da campanha de maio de 96, a topografia anter¡or com
pequena tendência construtiva, passou a reg¡strar recuo da praia, culminando com a
erosão de aproximadamente 6 m na porção remanescente de duna frontal, na

campanha de janeiro de 97 (Fig. 6-6).

No perfil 6 da praia de Jacaraípe foi verificada a interação entre a duna e a praia

durante o monitoramento. A topografia praial emersa mostrou grande variação,

enquanto que a topografia submersa apresentou pequena declividade e

comportamento estável durante as amostragens. Nas campanhas de janeiro e
fevereiro de 96 foi verificada a construçäo do perfil emerso, representada pelo

desenvolvimento do berma. A partir de março o perfil exibiu tendência à erosão
mantendo-se recuado até a campanha de janeiro de 97, quando novamente foi
verificada a construção, com o desenvolvimento de uma grande cúspide praial.

Diferentemente dos demais perfis da praia de Jacaraípe, não foi observada erosão na
praia ou duna durante o monitoramento no perfil 6. Esta situação, muito provavelmente,

está em parte relacionada à conservação da duna, que funciona como um estoque de

sedimentos para a praia durante maiores alturas de onda, que são parcialmente

dissipadas pelas couraças neste trecho da costa.
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6.1 .2.3.3 Praias do Barreiras e Grande

Na Figura 6-7, os perfis topográficos das praias de Barreiras e Grande são

caracterizados pela presença de dunas frontais em bom estado de conservaçäo e por

uma zona submarina próxima rasa.

O perfil 7 , da praia de Barreiras, apresentou durante as campanhas de janeiro,

fevereiro e março de 96, tendência construtiva, com desenvolvimento do berma praial.

Na zona submersa registrou-se a presença de uma pequena calha seguida por um

pequeno banco na antepraia. A partir de abril de 96, sob domínio de frente fria, foi

verificado recuo da praia, embora ela esteja protegida contra a açåo de ventos

provenientes do S-SE e tenha uma antepraia rasa. Observa-se pelo perfil topográfico

de agosto de 96 (Fig. 6-7, h), que o recuo da porçäo emersa ocorreu com

sedimentação na parte submersa, em forma de banco, separado do perfil emerso por

uma calha. O estado recuado do perf¡l praial manteve-se até o final do monitoramento,

quando se observa o desenvolv¡mento de um berma mais alto e recuado (Fig. 6-7).

O perfil I, de praia Grande, apresentava ainda nas quatro pr¡me¡ras campanhas

dunas frontais parcialmente conservadas. Em maio de 96, estas dunas foram

substituídas por um campo para jogos e estacionamento de canos (Fig. 6-7). Nas três

primeiras campanhas o perfil topográfico pouco variou. Em abril registrou-se uma

erosão seguida por uma pequena tendência construtiva nos meses subseqüentes. A

comparação do perf¡l topográfico de janeiro de 96 com o de janeiro de 97 mostra a

formação de uma calha e um banco, muito provavelmente desenvolvidos em momento

de submersão, por ocasiäo de maré alta. Estas feições indicam ainda o aumento do

comprimento do perfil exposto à ação da arrebentação e espraiamento da onda, que já

pode representar uma conseqüência erosiva da retirada das dunas frontais.

A comparaçåo dos perfis de janeiro de 97 e 98 das praias de Barre¡ras e

Grande mostra ainda a pequena adaptação morfológica dos perf¡s que tenderam à

estabilidade. Os perfis apresentam capacidade de construção após a erosäo de abril,

entre outras causas, devido ao aporte do rio Reis Magos represado pelas couraças e à

chegada de ondas de baixas alturas.
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6.1.2.3.4 Praia do Rio Preto

Na Figura 6-8 tem-se os perfis topográficos Pg e P10, da praia do Rio preto,

que apresentam declividade alta do perfil emerso (1:5) e zona submersa rasa e com

declividade suave. Observa-se couraças na face da praia e na antepraia superior .

O perfil 9, que nas quatro primeiras campanhas manteve a tendência de

construção, a partir de maio de 96 apresentou erosâo, mantendo-se assim até o final

do monitoramento. Através dos dados levantados para a topografia submersa verificou-

se que, tanto na situaçäo de construção (Fig. 6-8, campanha de fevereiro de 96, b),

como na de erosão do perfil emerso (campanha de agosto de 96, h), fo¡ verificada a

presença de um tenaço arenoso. O predomínio de ondas tipo deslizante nesta estação

de amostragem (Anexo lV) é determinado pela pequena profundidade da antepraia

superior, devido à presença do terraço de couraças.

O perfil 10 apresentou pouca variação topográfica do perfil emerso durante o

mon¡toramento, apresentando-se retilíneo, sem desenvolvimento do berma. O perfil

submerso, observado nas campanhas de fevereiro e agosto, mostrou uma antepraia

rasa e retilínea. A direçâo da estação voltada para SE permite a anebentação de

ondas de altura superior a '1,5m, em condições de frentes frias.

6.1 .2.3.5 Praias Formosa, Santa Cruz e Coqueiral

Na Figura 6-9 podem ser observadas as variações topográficas dos perfis das

praias Formosa (P11), Santa Cruz (P12) e Coque¡ral (P13).

O perfil da praia Formosa apresenta duna frontal em moderado estado de

conservação e declividade da porção emersa moderadamente alta e zona submersa

rasa e retilínea. Durante o monitoramento o perfil manteve-se estável, com erosão

registrada em junho e setembro de 96, associados à maiores energias de ondas

(Anexo lV).
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Próximo à desembocadura sul do rio Piraquê-Açu, a linha de costa é

caracterizada pela presença de manguezais e pela ausência de praias arenosas, sendo

uma das exceções a estação 12, onde se depositam areias logo após o manguezal. O
perfil apresentou erosão na campanha de abril e de maio a agosto apresentou

uma pequena tendência a construçåo. A partir de setembro o perfil voltou a erodir,

sendo o processo erosivo interrompido em janeiro de 97.

O trecho norte da desembocadura do rio Piraquê-Açu, aqui representado pelos

perfis 13 e '14 (Fig. 6-10) é caracterizado por uma zona submersa rasa e pela presença

marcante de couraças lateríticas por toda a antepraia. Na porção emersa registra-se a
presença de dunas frontais, ainda em bom estado de conservaçåo, topografia praial

com declividade moderada (aproximadamenle 1:12). A pequena variação e altura das

ondas na anebentação, sob diversas condições meteorológicas, devido à dissipação

das mesmas pelas couraças são responsáveis pela pequena variação topográfica

apresentada pelo perf¡l praial de Coqueiral durante o monitoramento.

6.1 .2.3.6 Praias da Sauna, dos Padres e Mar Azul

Nos trechos mais ao norte do perf¡l da praia da Sauna (Pi4, Fig. 6-10), onde as

areias são ausentes ou escassas, registrou-se erosão com queda das árvores de

mangue durante o monitorarnento. Porém esta erosão não foi verificada no perf¡l 14,

onde até outubro de 96 o perfil manteve-se estável, indicando a interação e troca de

sedimentos entre a duna frontal e a praia sob condições mais energéticas.

A praia dos Padres (P15), é caracterizada por dunas frontais que foram

substituídas por um campo de voleibol. A face da praial apresenta declividade

moderadamente alta (1 :8) e antepraia superior rasa (i:20). O perfil apresentou

construção nas campanhas de junho e setembro de 96 e na campanha de janeiro de

97 (Fig. 6-f 0). Na campanha de setembro, realizada durante a passagem de uma

intensa frente fria, registrou-se ainda maior desenvolvimento das dunas frontais,

provavelmente devido ao transporte de sedimentos da praia para a duna após o

depósito de areias no berma por ondas mais energéticas. Nas demais campanhas,

sejam em tempo bom ou de tempestade, o perfil topográfico manteve-se estável.
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FIGURA 6-9 Variações topogråficas dos perfis praiais das praias Formosa, Santa Cruz e Coqueiral. Observa-se que no período de um ano,
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FIGURA 6-f0 Var¡ações topográficas dos perfis praiais das praias da Sauna (P14), Padres (P15) e Mar Azul (16)
Observa-se estabilidade dos perfis após um ano de monitoramento.
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A praia de MarAzul, representada pelo perfil topográfico 16, apresenta antepraia

recoberta por couraças lateríticas que se estendem por mais de 200m mar adentro

(Fig.6-10). Elas protegem o perfil topográf¡co contra às ações erosivas das ondas pois

dissipam sua energia até atingirem a face da praia, o que faz com que o perfil

mantenha-se topograficamente estável no período de um ano. Evento construtivo,

iniciado na campanha de setembro atingiu o seu máximo em outubro de g6.

6.1.2.3.7 Praias de Potiri e Bana do Saí

Na Figura 6-11 estão apresentadas as variaçôes topográficas dos perfis das
praias de Potiri (P17) e de Barra do saí (P18). A praia de potiri apresenta à retaguarda

cordões litorâneos vegetados em bom estado de conservação e perfil emerso com

declividade moderadamente alta (aproximadamente 1 :1 O). O perfil apresentou-se

recuado nas quatro primeiras campanhas. A partir de maio de 96 foi registrada

æquena construção. Em novembro de g6 e janeiro de 97, o perfil recuou, resultando

na erosäo parcial do cordão. os dados obtidos para a topografia do perfil submerso, na

campanha de janeiro e julho de 96, revelaram uma zona submersa rasa e estável.

o perfil de Bana do saí apresentou comportamento topográfco estável nas três
primeiras campanhas e grande construção em abr¡l de 96. Com a entrada de

constantes frentes frias, acompanhadas de chuvas, é provável que a vazão do rio
tenha aumentado o sufciente para gerar junto à costa o efeito molhe. Este poderia ser

o responsável pelo bloqueio de sedimentos transportados pela conente longitudinal

vinda do sul, e depositados à barlamar, na praia de Bana do Saí. Este processo pode

explicar a intensa construção ocorrida imediatamente depois da passagem da intensa

frente fria. A partir de maio de g6 o perfil tendeu novamente a recuar, alcançando na

campanha de janeiro de 97 a mesma situação topográfica verificada na campanha de
janeiro, do ano anterior.
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6,1.2.3.8 Praias de Bana do Riacho, Comboios e Regência

Nas figuras 6-12 e 6-13 estão mostradas as variaçöes topográficas dos perf¡s

das praias de Bana do Riacho, Comboios e Regência, situadas no arco praial ao sul da

planície deltaica do rio Doce (F¡g. 5-1). A planície litorânea desta faixa está bem

preservada, já que laz parte de uma reserya indígena, na porçâo ao sul e de reserva

biológica do projeto TAMAR (Tartarugas Marinhas do lnstituto Brasileiro de Meio

Ambiente - IBAMA) na porçäo norte.

Os perfis localizados mais ao sul (P19 e P20), apresentam cordões mais altos e

declivosos em relação ao n ível médio do mar quando comparados aos perfis 21 e 22

mais ao norte.

O perfil da praia de Bana do Saí (P19), com exceçäo das campanhas de maio,

julho e agosto de 96, quando fo¡ reg¡strado pequeno recuo, durante as demais

campanhas apresentou-se estável. Esta estabilidade foi constatada na comparação

do perfil inicial, em janeiro de 96 e o final, em janeiro de 97.

O perfil 20 da praia de Comboios apresentou-se altamente dinâmico, com

erosão no final de um ano de monitoramento. Na campanha de janeiro de 96 o perfil

apresentou-se mais retilíneo. Em fevereiro foi constatado o desenvolvimento de dois

bermas e deposição na antepraia. Em abril de 96 iniciou-se erosäo do cordão litorâneo

vegetado que se manteve em maio. Nas campanhas seguintes, de julho, setembro,

outubro e novembro de 96, o perfil sofreu construção e em janeiro de 97 registrou-se o

recuo da praia. Comparativamente com o perfil inicial de janeiro de 96, este último

registrou uma erosão de 15 m da porção frontal do cordåo litorâneo.

No perfil 21 da praia de Comboios foi constatado intenso dinamismo topográfico. Entre

80 e 105 m do comprimento do perfil, a partir do ponto inicial 0 (Fig. 6-14), há um

campo de dunas frontais, constantemente alterado para a implantação de calhas de

drenagem de água pelo projeto TAMAR (Tartarugas Marinhas) do IBAMA. A praia

propriamente dita inicia- se a partir dos 105 m do ponto inicial. Nas três primeiras

campanhas de 96, o perfil emerso apresentou tendência à construção, com o

desenvolvimento, na porção submersa, de calha e banco longitudinal em janeiro, e

tenaço arenoso em fevereiro e março. Na campanha de abril apresentou recuo e na

campanha subseqüente, maio de 96, registrou a ma¡or construção. Na campanhas de

fulho e agosto de 96 o perf¡l voltou a erodir. A partir de setembro o perfil voltou a



--r--l

6-12 Variaçóes topográficas dos perfis praiais das praias de Bana do Riacho (P19) e Comboios (P20).
Observa-se estabilidade no perfil de Bana do Riacho e construção no P20 da praia de Comboios
ao final de um ano de monitoremento.
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construir, apresentando ao f¡nal do monitoramento, pequenas variações morfológicas e

estab¡lidade no ¡ntervalo de um ano.

Q perfil 22, da praia de Regência apresentou-se recuado na primeira campanha,

janeiro de 96, com declividade moderada da face da praia e desenvolvimento de

terraço na antepraia. Nas campanhas que se seguiram houve sedimentação no perfil.

Esta tendência estava interrompida nas campanhas de agosto e setembro de 96,

quando se observou o recuo do perfil. Em novembro de 96 foi registrada construção

mais intensa, seguida, em janeiro de 97, por uma pequena erosão. Comparativamente

observa-se que o perfl de janeiro de 96 encontrava-se um pouco mais recuado que o

perfil de janeiro de 97, sem contudo indicar uma tendência construt¡va, já que o

mon¡toramento revelou sua dinâmica.

O comportamento topográf¡co dos perfis praiais das praias de Bara do Riacho,

Comboios e Povoação ¡ndicaram que este trecho da planície costeira apresenta

comportamento similar, sendo vulnerável às alteraçöes das condições meteorológicas,

como verificado nas alturas de onda na arrebentação. 0s perfis das praias de Barra do

Riacho e Comboios apresentaram erosâo no mês de abril enquanto que o perfil da

praia de Regência (P22), próximo a desembocadura do rio Doce, apresentou

construção, indicando o transporte longitudinal ocasionado pelas ondas incidentes

geradas pelos ventos intensos de SE/E (Tab. 6-1). Todos os perfis apresentaram

erosâo na campanha de agosto e setembro de 96, assoc¡ada à entrada de frentes frias

e construção em novembro de 96, sob domínio dos ventos de NE. Com exceçäo do

perfil 20 que teve grande parte de seu cordão litorâneo erod¡do em janeiro de 97

depois de um processo desencadeado a partir de abril de 96, os perfis apresentaram

estabilidade no final do período do monitoramento.

6.1.2.3.9 Praia de Povoaçäo

Os perfis da pra¡a de Povoação (P23 e P24) podem ser observados na Figura 6-

14. O perf¡l 23, próximo à desembocadura do rio Doce, apresenta cordões litorâneos

vegetados e dunas frontais conservadas em sua retaguarda. Na campanha inicial, de

janeiro de 96, o perfil apresentava um terraço arenoso na antepraia. Nas campanhas

de fevereiro e maio o perfil apresentou pequena construção e em março pequeno

recuo, em relação ao perfil inicial de janeiro. Em julho de 96 ocorreu intensa erosão,



FIGURA 6-13 Variaçôes topográf¡cas dos perfis praials das praias de Combo¡os (P21) e Regêncja (P22).
Observ+se estabilidade do perfil da praia de Comboios e construção em Regéncia ao
do monitoramento.
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gue destruiu aproximadamente 20 m do berma. Nas demais campanhas a tendência

erosiva manteve-se, sendo agravada em setembro de 96. comparando o perfil inicial

de janeiro de 96 com o último, em novembro de 96, observa-se que o perfil não

apresentou completa recuperação que foi iniciada em novembro de 96.

O comporlamento topográfico do perfil 24 nas quatro primeiras campanhas foi o
inverso do perfil 23 e semelhante nas demais. o perfil apresentou recuo da praia em

fevereiro, abril e maio e progradação em março em relaçâo à situação inicial de janeiro

de 96. A partir de julho o perfil sofrem erosâo, que também foi agravada em setembro

de 96, associada à passagem de frentes frias, sem registrar recuperação em novembro

de 97. A erosão deste perfil, situado na vila de Povoação c€tusou a destruição de

construçöes.

As freqt¡entes entradas de frentes frias e os altos índices pluviométricos do
período na região Sudeste (INPE, 1998), que causaram enchentes no rios Doce e
elevação do lençol freático, provavelmente foram os responsáveis pela tendência

erosiva observada no setor norte da desembocadura do rio Doce durante o
monitoramento. Houve dificuldades na obtenção de dados da antepraia, mas a
presença de extensa zona de surfe e a procura do local por surfistas sugerem a

presença de banco e cålha longitudinais.

6.1.3 Resultados integrados da fisiografia da plataforma e perfis praiais

No litoral associado aos tabuleiros da Formação Baneiras, a morfologia da zona

submersa mostra que, a partir da isóbata de 30 m até a linha de praia, o fundo

apresenta declividade moderada, o que permitiria a chegada de ondas com alta energia

nas praias durante o monitoramento. Estas näo foram observadas na zona de

anebentação.

A presença das couraças lateríticas na antepraia c€¡usa o represamento dos

sedimentos nesta zona (Albino & Oliveira, 1995), desenvolvendo de maneira geral,

para este trecho do litoral, uma antepraia com pequeno declive e com terraço

consolidado e/ou arenoso. As ondas de mar aberto ao chegarem em águas rasas são

dissipadas pelo fundo e esta dissipaçäo é tão intensa que, por muitas vezes, mascara
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às condições meteorológicas e oceanográf¡cas de mar aberto no momento da

observação, sendo responsável pelos ba¡xos a moderados valores estimados para a

capac¡dade de transporte da corrente longitudinal A variaçäo do nível de maré

consegue sobrepujar a dissipação das ondas incidentes e pode ser observada

coincidindo com a variação das ondas na zona de anebentação.

Devido à dissipação das ondas a maioria dos perfis topográficos apresentou

pequena variaçäo topográfica sazonal com tendência à estabilidade. Nas estaçóes

onde as couraças encontram-se dispostas mais esparsamente sobre a antepraia houve

menor dissipaçäo das ondas e os perfis apresentaram pequena erosão.

As maiores construções foram verificadas nos perfis próximos a
desembocaduras fluviais, por ocasião de frentes frias e chuvas. Nos perfis das praias

Grande, Rio Preto, Padres, Potir¡ e Barra do Saí a dissipação das ondas apresentou-se

menor, provavelmente devido à proximidade da isóbata de 10 m da costa nestes

trechos e à posiçåo das couraças na antepraia inferior, na altura da arrebentação das

ondas.

As praias associadas à planície deltaica do rio Doce apresentaram maior

variabilidade topográf¡ca dos peÍfis praiais do que as praias associadas aos tabuleiros

da Formaçåo Baneiras. A ausência da rugosidade e a alta declividade da plataforma

continental intema possibilita a entrada de ondas na antepraia refletindo as condições

oceanográfcas e meteorológicas de mar aberto. Há ainda o aporte luvial dos rios

Riacho e Doce que atua sobre as dinâmicas topográfica e sedimentar dos perfis, sendo

responsável pela tendência estável dos perfis, excetuando-se a praia de Povoação.

As precipitaçöes pluviométricas que acompanharam as passagens das frentes

frias causaram o aumento da vazâo do rio Doce, cujo fluxo atuou como um molhe

hídráulico bloqueando as areias transportadas pela corrente longitudinal proven¡entes

de sul, nas praias situadas na margem sul da desembocadura. A praia de Povoação,

ao norte da desembocadura do rio Doce, deixou entåo de receber os sedimentos

transportados por estas conentes durante as passagens de frentes frias, frequentes a

part¡r de julho, o que possivelmente foi responsável pela erosão registrada.
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6.2 Sedimentologia

6.2.1 Granulometria dos sedimentos das principais desembocaduras fluviais

Na Figura 6-15 tem-se os histogramas da distribuição granulométrica das nove

amostras dos sedimentos fluviais analisadas.

6.2.1.1 Rio Reis Magos

Os sedimentos que compöem a carga do leito do rio Reis Magos, que

desemboca em Nova Almeida são caracterizados por areias médias, com os maiores

pesos retidos na lraçäo de 1 a 2 phi. A distribuição granulométrica é aproximadamente

simétrica e com grau de seleção moderado. A presença de lama, em teor infe¡ior a 2o/o,

é observada.

6.2.1.2 Rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim

O rio Piraquê-Mirim encontra-se com o Piraquê-Açu nas proximidades da

desembocadura do rio Píraquê-Açu. Este último é caracterizado por sedimentos areno-

lamosos, com a percentagem de lama em torno de 20o/o. A distribuição granulométrica

da fração areia apresenta-se levemente assimétrica com a cauda para o lado dos

sedimentos grossos. O grau de seleção apresenta-se pobre, com os gräo retidos entre

os intervalos de -1,25 phi a 3,25 phi e fração arenosa modal em 2,00 phi (areia f¡na).

Os sedimentos do rio Piraquê-Mir¡m apresentam-se essencialmente arenosos,

com distribuição granulométrica unimodal, cujas fraçöes modais situam-se nas classes

de 1,5 e 2,0 phi (areia fina), assimétrica com a cauda para o lado dos grossos e com

grau de seleçäo moderado.
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6.2.1.3 Rios Comboios e Riacho

Os sedimentos que desembocam no mar pelo rio Riacho são provenientes da

junçâo dos rios Riacho, que atravessa os tabuleiros terciários e do rio Comboios, que

corta a planicie delta¡ca do rìo Doce, próxirno à desembocadura estando sifuado em

uma depressão intercordöes litorâneos, paralela â linha de costa (Fig. 5-l).
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FIGURA 6-15 Histogramas da d¡str¡bu¡çáo granulométrica dos sedimentos do leito dos rios
Reis Magos, Piraquê-Açu, Piraquê- Mir¡m, Riacho, Comboios e Doce,
Observa-se o predomínio de areias médias. Março de 1996.

4
35
30
25

%æ
15
10

0

pld

ph¡

'i ' phi

20

15

10

5

93



resultados e análises

Os sedimentos do rio Comboios apresentam-se essencialmente arenosos, com

dishibuigo unimodal, assiméhica e bem selesionada. Os maiores pesos são

registrados entre as fra@es - 0,5 pfn a 0,5 phi, coffespondendo às areias grossas. Os

sedimentos do rio Riacho apresentam-se predominantemente compostos por areias e

por pequena contribuição de lama. As areias apresentam distribuição granulométrica

com moderado gn"au de sele@o e classes modais cuneçondendo a areias grossas a

rnuito $ossas"

Os sedimentos de fundo da junçäo dos rios Riacho e Comboios próximos à

desembocadura do rio apresentam-se essencialmente arenosos, com distribuição

sÍmékica e unimodal, c$rn os maiores pesos r€rtidos nas frações û,5 a 0 phi,

conespondend o a arctas grossa$

6.2.1.3 R¡o Doce

As três amostras coletadas no rio Doce na margem sul, centro e margem norte

revelam uma carga de leito essenciakneßte arenosa. A ffiuição grarnrloméhica das

are¡as .las margens norle e sul apresentam-se unirnodaiq corn as classês modais, nas

frações de 1 phi e 0 phi, correspondendo a areias grossas. A amostra coletada no

centro apresenta distribuiçåo assimétrica com a cauda para o lado das areias grossas,

grau de seleção pobre e classes modais situadas nas fra@es 2,5 phi e 2,O phi,

corespondendo à fraçäo de areia ûna- As diferenças da disfribuiçao rlas areias de

fundo såo devidas aos diferentes processos de seleçâo granulométrica. As margens

apresentam profundidades em torno de 2,5 m, com maior vazáo, enquanto que no leito

da pongao central, a profundidade máxima é de 1 m, onde se registra área de

depos¡ção, corn desenvolvimenlo de bara fluvial submersa-

Frações finas, correspondendo à lama, não foram encontradas nos sedimentos

de fundo, mas a cor da água do rio sugere que haja transporte relativamente

importañte desfas fraçoes em suspe,nsåo.
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6.2.2 Sedimentologia da plataforma continental interna

6.2.2.1 Faciologia da cobertura sedimentar

A Figura 6-16 apresenta a faciologia dos sedimentos superficiais da plataforma

continental estudada. À primeira vista podem ser reconhecidas três áreas com fácies

sed¡mentares distintas: a prirneira" ad¡acente à desembocarltrra do rio Doce, apresenla

predomínio de sedimentos lamosos e lamo-arenosos; a segunda, localizada defronte à

praia de Comboios e proximidades, é constituída por areias essencialmente

guarÞosaq e a terceira, recohindo a zona submersa corespondente ao litcnal de

Barra do Saí à praia de Bicangø" apresenta sedirnentos essencialmente bir¡clásticos.

Na área adjacente à desembocadura do rio Doce fica evidente o aporte

sed¡mentar deste rio à zona submersa, predominando a fácies lama-arenosa,

intencatadas petas fácies areia lamosa e areia quartzosa, esta última sendo

possivef¡nente resultado da retrada da taçÁo frna pela aÉo das ondas Manchas

isoladas de sedimentos essencialmente lamosos são encontrados ao sul da

desembocadura, muito provavelmente oriundos do rio Doce, e ao norte, próximas às

desernbocaduras de pequenos canais na praia de Povoaçâo. A presença de uma faixa

alongnda recoberta pela fácies de areta bioliûcclástica, d¡stante aproximadarnente 18

km rumo mar aberto da desembocadura fluvial, provavelmente define a zona de

interface entre a contribuição do aporte continental, representada pelas fácies lama-

¿¡renosa, e a contribuição do aporte marinho de areias bioclásticas.

A regiåo subrnersa defronte à praia de Cornboios apresenta-se recoberta por

areias essencialmente quartzosas. As grandes manchas de areias lamosas e os

pontos isolados de areias biolitoclásticas sugerem altemâncias no suprimento de

transporte e/ou a deposição de sedimentos pelas conerÌtes de ft¡ndo do nordeste e do

sudOeste' rêepêctiva¡nenle-

Em geral, a plataforma continental entre Bana do Saí e praia de Carapebus é

caracterizada pela cobertura sedimentar carbonática. Manchas de areias

essenciatmerÌte guarEosas são ercontradas proximas à desembocadurâ do ¡io Reis

Magos e a fácies de areia lamosa é reglistrada nÉ¡s proxirn¡dades de tortas as

desembocaduras fluviais, representando o aporte das mesmas. As fácies de

construções carbonáticas e/ou couraças lateríticas com incrustações carbonáticas são

ladeadas pelas facies de fragmentos carbonatioos e de areias biocl'érsticas, reræffio a
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FIGURA 6-16 Mapa faciológico dos sedimentos de fundo da plataforma conlinental adjacente
à Vitória a praia de Povoaçáo, ao norte da desembocadura do rio Doce -ES.
Observa-se predominio de sedimentos b¡oclást¡cos na porçáo sul e sedimentos
litoclásticos areno-lamosos na porção norte.
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origem das areias e o processo de fragmentação pela ação das ondas sobre as

construÉes carbonáticas. A fácies de areia b¡ol¡toclástica, abundante nesta zona

submersa, estende-se por quase todo o litoral, representando o resultado da

contribuição mista de sedimentos marinhos e tenígenos.

6.2.2.2 Classificação granulométrica dos sedimentos de fundo

Na Figura 6-17 cuja legenda é mostrada na Tabela S-1, tem-se a distribuiçäo
granulométrica dos sedimentos b¡ol¡toclásticos da plataforma estudada, segundo a
classificação proposta por Dias (1996). Os parâmetros estatísticos de Folk & Ward
(1957) são apresentados no Anexo V.

Coincidindo com os resultados mostrados no mapa da faciologia do fundo (Fig.

6-16), a zona submersa adjacente à planície delta¡ca do rio Doce é predominantemente

recoberta por sedimentos lamosos litoclásticos (LL1), com os teores de lama em tomo

de 25o/o a75o/o ao norte (LLlb) e superiores a 75% (LLlc) ao sul.

As areias encontradas ao norte da desembocadura apresentam composição

litoclástica e te)dura fina a muito fina (AL1e). As areias registradas na porção

mais externa da plataforma são classificadas como areias litoclásticas, com teores de

carbonato variando de 30% a 50o/o e textura variando, de norte para sul, de areias fina

(AL2e) a grossa (AL2c). Estas areias foram denominadas de are¡as lito-bioclásticas no

mapa fac¡ológico da Figura 6-16.

Nas adjacências da praia de Comboios e desembocadura do rio Riacho são

encontradas areias litoclásticas com teores de carbonatos inferiores a 30olo (AL1). Na

regiäo submersa mais próxima à costa as areias apresentam textura grossa a méd¡a

(AL1c e ALld), enquanto que as areias da porção mais extema são texturalmente

identificadas como médias a finas (AL1d e ALle).

As areias litoclásticas grossas e com teores de carbonatos inferiores a 30%

(AL1c), encontradas defronte às praias de Bara do Riacho e Saí, estendem-se até a
zona submersa defronte a praia de Potiri. A partir deste ponto, rumo ao sul, as areias,

ainda de textura grossa apresentam aumento nos teores de carbonatos, atingindo

valores entre 35 a 50olo, sendo então classificadas como AL2c. Esta substituição nos
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FIGURA 6-17 Mapa granulométrico dos sedimentos biolitoclásticos que recobrem a plataforma
continental interna adjacente à Vitória a praia de Povoaçäo, ao norte da
desembocadura do rio Doce - ES.
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valores dos componentes das areias indica a mistura dos sedimentos quartzosos com

carbonáticos, de teores de carbonatos excedendo 50o/o, presentes ao sul.

Lamas litobioclásticas säo encontradas em pontos isolados próximos às

desembocaduras dos rios Riacho, Piraquê-Açu E Reis Magos.

Areias biolitoclásticas (teores de carbonato entre 50 a 7Oo/o) e bioclásticas

(teores de carbonatos superiores a 70o/o), correspondentes respectivamente a ABl e
AB2, sâo encontradas próximas à desembocadura do r¡o Riacho e à praia de potiri e

apresentam textura grossa a méd¡a.

Entre as praias de Potiri e Coqueiral, na altura da praia Mar Azul (pf 6), é
registrada a presença do substrato de couraças ( C ). Este afloramento é ladeado por

cascalhos bioclásticos (CB2b), sendo seguido, rumo ao sul, por grânulos bioclásticos

com conchas (GB2a e GB2b). Ainda na zona submersa adjacente à Barra de Riacho e

Coqueiral ocorrem areias bioclásticas de texturas média a f¡na (AB2d, AB2e e Able),
mais finas que as areias da zona mais rasa.

Com exceçâo de uma grande faixa de areias lito-bioclásticas de textura grossa

(AL2c), e pontos isolados de lama (LL2c), a zona submersa do l¡toral de Santa Cruz à

Bicanga e Carapebus apresenta-se recoberta por material carbonático com teores

super¡ores a 50o/o.

Na porção mais eferna, ao sul, ocorem couraças, e a partir deste ponto, rumo

ao norte, verifica-se diminuição dos diâmetros das partículas. As couraças mais

e)demas däo lugar aos grânulos (GB2a) que, por sua vez, próximo à linha de costa,

são substituídos por areias bioclásticas com altos teores de cascalhos (ABza e AB2b).

Areias bioclásticas de textura f na são encontradas nas v¡zinhanças da praia de

Manguinhos (AB2e). Esta distribuição indica que as couraças são fontes de sedimentos

com produçäo de grânulos e areias por fragmentação pelas ondas.

6.2.2.3 Composição biológica e distribuição das areias bioclásticas

Nas Figuras 6-18 e 6-19 tem-se a distribuição espacial dos componentes

biológicos da plataforma c¡ntinental interna. Os bioclastos são compostos

predominantemente por algas coralinas, seguidas por moluscos e briozoários.

Equinodermas e foraminíferos apresentam representatividade secundária.
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FIGURA 6-18 Distribuição dos teores de algas coralinas, moluscos e br¡ozoátios na
composiçáo das areias bioclásticas, em intervalos de 2Qo/o. Observa-se o
predomínio de algas na composiçåo destas areias.
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Os altos teores das algas coralinas associados às couraças lateríticas próximas

à linha de costa nas três fragöes analisadas revelam a principal composição das

construçöes carbonáticas marinhas. Os teores tendem ao gradativo decréscimo rumo

mar aberto. Contudo, foi também verificada outra fonte a sudeste da plataforma

estudada e ainda, observando a distribuição da fração das areias grossas, é nítida a

contribuiçâo de algas coralinas vindas de águas mais profundas a nordeste,

provavelmente provenientes do banco de Abrolhos. Apesar das algas coralinas

incrustadas e articuladas apresentarem no mínimo três fontes distintas, o padrão de

distribuição indica sua tendência a concentrar-se nas faixas mais energéticas da

plataforma continental, isto é, nas faixas mais próximas à praia. Esta distribuição

deve-se provavelmente à alta densidade das algas, característica ainda confirmada, em

grande parte dos grãos analisados, pela pequena quantidade ou quase ausência de

poros dos gräos, que devido à proximidade da área fonte, não sofreram muita abrasão

e apresentam baixa ou nenhuma porosidade.

O padrão de distribuição dos moluscos mostra que em areias muito grossas e

grossas são encontrados os mais altos teores, preferencialmente próximos a isóbata

de 30m. Nas areias médias e finas os teores apresentam-se relativamente inferiores.

O fato de os grãos maiores de moluscos serem encontrados ao longo da faixa de

transporte de sedimentos, entre as isóbatas de 30 e 20m, e de haver a diminuição dos

teores na fraçâo mais fina, sugere sua resistência à fragmentaçâo e abrasão. Como

área fonte, os teores superiores a 600/o verificados nas areias grossas a leste do mapa,

sugere a plataforma continental mais elitema.

A distribuição espacial dos teores dos briozoários apresenta similar padrão nos

três intervalos granulométricos analisados. Concentraçöes superiores a 60% sâo

verificadas distantes da costa, em águas profundas. Rumo à linha de costa há o
decréscimo dos briozoários, onde se registram teores inferiores a 2ïo/o. O padrão de

distribuição indica como área fonte as águas mais profundas a leste e também a

sudeste do litoral estudado, correspondendo as couraças e aos cascalhos bioclásticos

(CB2b) identificados no mapa faciológico (Fig. 6-16). Os baixos valores registrados

próximos à praia sugere a gradual fragmentação e erosão dos briozoários pelas

ondas em águas intermediárias e rasas, processos ainda confirmados pelos menores

valores relativos dos briozoários na composição das areias médias e finas.
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FIGURA 6-19 Distribuiçåo dos teores de equinodermas e foraminfferos na composiçåo das
areias bioclásticas, Em intervâlos de 5%, observa-se o predomlnio destes
componentes nas fraçöes de areias médias e finas.

Os equinodermas presentes nas areias muito grossas representam menos de

5olo da composiçäo biológica. Nas areias grossas, médias e finas, a contribuição dos

equinodermas atinge até 2Oo/o. A distribuiçäo deste grupo na plataforma continental

estudada mostra que ele é preferencialmente encontrado em d¡âmetros menores e está

localizado em águas mais profundas, indicando como área fonte a plataforma mais

externa a leste e a sudeste do litoral estudado. Este padräo assemelha-se ao verificado

para os grupos das algas coralinas e dos briozoários e, assim como no padräo de

distribuição destes últimos, há uma gradativa diminuiçäo nos teores rumo à praia.
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Os foraminíferos presentes nas areias muito grossas e grossas representam

somente O a 5o/o dos bioclastos. Na fração das areias médias e finas é identificado,

sobre areias litobioclást¡cas grossas a médias, o alto teor de 29o/o de foraminíferos.

Circundando esta estação, os teores, embora significativos, vão gradativamente

diminuindo sobre as fácies areia lamosa e areias bioclásticas. A associação dos

foraminíferos com as areias mistas de granulometria mais grossa contraria o esperado

para a equivalência hidráulica, já que os foraminíferos são menos densos que os gräos

de quartzo (Oehmig, 1983). Por outro lado, a deposição de foraminíferos com

sedimentos finos (< 0,062) foi observada por Oehmig (1983), sugerindo similares

condições críticas de transporte para estes sedimentos.

A distribuição espacial das diferentes frações dos grupos biológicos analisados

releva algumas características hidrodinâmicas. As algas coralinas, independente da

proximidade da ârea fonte, tendem a concentrar-se nas faixas mais energéticas e rasas

da plataicrma continental. Os briozoários e equinodermas, por outro lado são

preferencialmente, encontrados em águas mais calmas e profundas. Os teores mais

baixos de briozoários na fração mais f¡na confirma sua vulnerabilidade à abrasão. Os

moluscos apresentam maior resistência à erosåo e abrasão, e, portanto distribuem-se

preferencialmente na faixa com maior energia. Os foraminíferos são observados em

zonas preferencialmente depos¡cionais.

De maneira geral, a distribuição dos bioclastos da plataforma continental intema

estudada indica que a principal fonte estaria situada nas águas mais profundas da

plataforma continental externa. Os maiores teores das algas coralinas das areias

grossas, dos briozoários e dos equinodermas, encontrados na porçåo nordeste dos

mapas de distribuição, sugerem também a contribuição de bioclastos provenientes do

banco de Abrolhos. Os altos teores de briozoários e equinodermas observados na

plataforma continental ao norte de Vitória, acompanhados de teores significativos de

algas coralinas e foraminíferos, apontam que a outra área fonte potencialmente

importante seriam as construções carbonáticas compostas preferencialmente por

briozoários, situadas a sudeste da plataforma estudada. Outra fonte de algas coralinas

incrustantes e articuladas ocorre próxima à linha de pra¡a, nas adjacências de Santa

Cruz, Nova Almeida e Jacaraípe, fixadas sobre couraças lateríticas.
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6.2.3 Análise integrada da sedimentologia dos r¡os e da plataforma continental
intema

Nas proximidades da desembocadura do rio Doce predominam sedimentos
areno-lamosos e arenosos dist¡ntamente distribuídos dev¡do a menor profundidade, que

torna a ação das ondas na seleção dos sedimentos de fundo mais eficaz. os
sedimentos de fundo, da zona submersa adjacente à desembocadura, são
provenientes do rio Doce, que fornece carga sedimentar de leito arenosa e material fino
transportado em suspensão. Este último, quando em contato com água marinha,

tende a decantar-se por floculaçåo. A dispersão dos sedimentos fluviais do rio Doce

costa afora se dá até aproximadamente 1s km, onde säo substituídas pelas areias

biolitoclásticas, que provavelmente recobrem o fundo da zona mais externa.

Na porção sul da pranície deltaica do rio Doce, defronte à praia de comboios e
a desembocadura do rio Riacho, a zona submersa é predominantemente ocupada por

areias litoclásticas (Fig. 6-17), de granulação grossa (AL1c, Fig. 6-i7). A textura das
areias do rio Riacho e principalmente do rio comboios, que corta a planície deltaica,
(Fig. 6-16), é semelhante a dos sedimentos da plataforma intema.

A distribuição das areias litoclásticas, rumo ao sul (Fig. 6-16), sugere a

oconência de possível transporte de sedimentos de fundo para o sul, incluindo
portanto o rio Doce como fonte potencial dos sedimentos.

Ao sul da área de estudo, a plataforma é caracterizada pela presença de

couraças ferruginosas recobertas por incrustações carbonáticas, responsáveis pelas

rugosidades na morfologia do fundo (Fig. 6-r). A ação das ondas sobre as incrustaçöes

causa a fragmentação do material carbonático, originando os sedimentos bioclásticos
que recobrem predominantemente a zona submersa ao sul. Estes depósitos são
formados predominantemente por algas coralinas, próximas à linha de costa, moluscos

e briozoários. A presença das fácies de areias essencialmente litoclásticas,

biol¡toclást¡cas e areias lamosas próxima à costa é devido principalmente à contribuiçåo

continental.
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6.2.3 Sedimentolog¡a das praias

6.2.3.1 Distribuição e granulometr¡a das areias mistas

6.2.3.1.1 Variaçäo nos teores de lito e bioclastos e os parâmetros granulométricos das

areias mistas

Nas Figuras 6-20 a 6-28 tem-se as variaçöes dos teores do lito e bioclastos e os

valores de diâmetro médio e do desvio padrão das distribuiçöes granulométricas das

are¡as m¡stas da face da praia. Os parâmetros granulométr¡cos das areias da berma

estão no Anexo V.

As areias das praias de B¡canga e Manguinhos (F¡9. 6-20) são compostas

predominantemente por fragmentos bioclásticos, com teor médio de 60% e mínimo de

4470 registrado na praia de Manguinhos (estação P3) em janeiro de 97. Os maiores

valores observados correspondem aos meses de janeiro, junho, julho e agosto de 96 e

janeiro de 97. As areias são médias a finas (de 1 a 3 phi) e, de modo geral, mostraram

padrão similar de distribuiçäo durante o monitoramento. As areias finas (2 a 3 ph¡)

foram reg¡stradas em janeiro e entre abril a agosto de 96 e as areias médias (1 a 2 phi)

de setembro a novembro de 1996. Os graus de seleção granulométrica foram

moderados, com o desvio padräo variando entre 0,5 a 1 phi. Valores de desvio padrão

superiores a 1 phi foram observados somente em março de 96 nas areias

biolitoclásticas médias da estação P2 e em janeiro de 97, nas areais l¡tobioclásticas

médias da estação P3, praia de Manguinhos.

As areias da praia de Jacaraípe são constituídas predominantemente por

bioclastos, que const¡tuem 55o/o a 94o/o da distribuição total (Fig' 6-21). Os maiores

valores foram observados nos meses de fevereiro, junho, julho e agosto de 96 e em

janeiro de 97 na estação P4, de junho a agosto de 96, na estação Ps e em julho de 96

e janeiro de 97 na estação P6. As areias apresentaram-se finas a médias, com as

primeiras predominando nos meses de janeiro de 96 e 97 e entre os meses de março a

agosto. Em fevereiro, setembro, outubro e novembro predominaram areias médias,

epm apresentou moderado grau de seleção, ocorrendo empobrecimento no mês de

fevereiro na estação P5 e no mês de agosto, na estaçåo P6.
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FIGURA 6-20 Distribuiçöes dos teores de bio e litoclastos e os parâmetros granulométricos
das areias m¡stas das praias de Bicanga e Manguinhos (ES) entre janeiro de
1996 a janeiro de 1997.
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FIGURA 6-21 D¡str¡bu¡çóes dos teores de bio e litoclastos e os paråmetros granulométricos das
areias m¡stas da praía de Jacaraípe (ES) entre janeiro de 1996 a janeiro de
1997.

As areias da praia de Barreiras (Fig. 6-22) apresentaram grande variação na

composição e na distribuição granulométrica. Nos meses de janeiro a julho e em

outubro de 96, houve predomín¡o dos litoclastos com teores superiores a 60%. As

areias variaram de grossas (0 a 1 phi), no meses de agosto de 96 e janeiro de g7 a
muito finas (3 a 4 phi) em agosto e setembro de 96. o grau de seleção apresentou-se

muito pobre (phi > 1,5) nos meses de janeiro e outubro de 96 e janeiro de g7.
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As areias da pra¡a Grande (Fig. 6-22) säo constituídas por areias biolitoclásticas,

muito finas e bom grau de seleção (phi< 0,5). Areias finas (2,10 ph¡) com grau de

seleção pobre (phi > 1,0) foram registradas em maio de 1996 nas areias

litobioclásticas.
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FIGURA 6-22 Distribuições dos teores de bio e litoclastos e os parâmetros granulométricos
das areias mistas das praias de Baneiras e Grande (ES) entre jane¡ro de 1996 a
jâne¡ro de 1997.

A praia do Rio Preto é constituída por areias litobioclásticas predominantemente

grossas a médias, com grau de seleção moderado (Fig. 6-23). Areias finas foram

registradas em abril e agosto de 96, na estação P9 e em fevereiro de 96, na estação

10, associadas ao único reg¡stro de predomínio das areias bioclásticas sobre as

litoclásticas.
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FIGURA 6-23 Distribuiçôes dos teores de bio e litoclaslos e os pârâmetros granulométricos das
areias m¡stas da prâia de Rio Preto (ES) entre janeiro de 1 996 a janeiro de 1997.

As areias das praias Formosa e Santa Cruz são constituídas
predominantemente por areias b¡oclást¡cas, com os maiores teores observados nos

meses de janeiro, junho, julho e agosto de g6 e janeiro de 97 na praia Formosa e nos

dois últimos meses na praia de Santa Cruz (Fig. 6-24). As areias apresentaram-se

finas, com grau de seleção moderado. Areias médias com grau de seleção pobre foram

reg¡stradas em fevereiro e areias grossas predominantemente litoclásticas foram

verificadas na praia Formosa em setembro de 96.
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FIGURA 6-24 Dístribuiçóes dos leores de bio e litoclastos e os paråmetros granulométricos
das areias mistas das pra¡as Formosa e Santa Cruz (ES) entre janeiro de 1996
a jane¡ro de 1997.

As areias da pra¡a de Coqueiral (Fig. 6-25) são constituídas por areias

biol¡toclásticas predominantemente f¡nas, com moderado grau de seleção. Are¡as

méd¡as com grau de seleção pobre foram reg¡stradas em fevere¡ro de 96 e em janeiro

de 97. A praia da Sauna apresentou-se constituída por areias l¡tobioclásticas nos

meses de março a junho de 96 e nos demais meses, biolitoclásticas. As areias

apresentaram-se médias a f¡nas, com grau de seleção moderado a pobre.

Praia de Santa Cruz (P'12)
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FIGURA 6-25 Distr¡bu¡çöes dos teores de bio e litoclastos e os paråmetros granulométricos
das areias mistas das praias de Coqueiral e Sauna (ES) durante janeiro de
1996 a janeiro de 1997.

A composiçäo e os parâmetros estatísticos da distribuição granulométrica das

areias m¡stas das praias dos Padres, MarAzul, Potiri e Barra do Saí são observados na

Figura 6-26.

As areias da praia dos Padres (estação P 1 5) apresentaram pequena variaçäo na

composição durante o monitoramento, sendo constituídas predominantemente por

areias bioclásticas, com os teores entre 60 e 73olo. Os graus de seleção foram bons a

moderados e os d¡åmetros médios registrados situaram-se em areias grossas a

médias.

De modo geral, as areias da praia Mar Azul apresentam-se biol¡toclásticas,

contudo em abril de 96 registrou-se o predomínio de areias litoclást¡cas, e em junho de

96 e janeiro de 97, foram essencialmente bioclásticas. As areias apresentaram-se
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FIGURA 6-26 Distribuiçöes dos teores de b¡o e litoclastos e os parâmetros granulométricos
das aÍeias mistas das pra¡as dos Padres, Mar Azul. Potiri e Bana do Saí (ES)
entre jane¡ro de 1996 a janeiro de 1997.
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médias a muito f¡nas, com grau de seleçäo pobre, exceto em abril de 96 nas areias

litobioclásticas, quando o grau de seleção fo¡ bom (0,40 ph¡).

As areias da praia de Potiri são predominantemente litobioclásticas médias a

grossas com graus de seleçåo moderados. Areias litobioclásticas finas, com graus de

seleção bons foram registradas em julho e novembro de 96.

As areias da praia de Barra do Saí apresentaram 43 a 600/o de bioclastos.

Granulometricamente, as areias apresentaram-se médias, com graus de seleção

moderados, excetuando-se as are¡as lito-bioclásticas grossas registradas em março e

as finas registradas em julho de 96.

Na Figura 6-27 observa-se a variação dos parâmetros estatísticos das areias

essencialmente litoclásticas das praias de Barra de Riacho (P19), Comboios (P20 e

P20) e Regência (P21).

As areias da praia de Barra do Riacho mostraram pequena variação

granulométrica durante o período de amostragem, sendo caracterizadas como muito

grossas C1 a 0 phi) com graus de seleção moderados. As areias da estação P20 da

praia de Comboios apresentaram-se grossas a muito grossas no mês de abril. Nas

demais campanhas as areias apresentaram-se grossas, com o grau de seleção

variando com o valor do diâmetro médio: com o engrossamento das areias, a

distribuição indicou bom grau de seleção e com o af¡namento, a distribuiçäo mostrou

grau moderado de seleção.

As areias litoclásticas das estações P21 (praia de Comboios) e P22, (praia de

Regência) apresentaram distribuição granulométrica com moderado grau de seleção e

d¡âmetro médio entre areias grossas e médias. Em duas amostras coletadas em janeiro

de 96 no prolongamento submerso do perfil 21, a 10m e 25 m de distância a partir do

máximo recuo da onda, foi registrada a presença de areias finas (Anexo Vl), indicado a

granulometria mais fina das areias da antepraia. Houve a tendência ao engrossamento

dos grãos nos meses de agosto a outubro de 96.

As areias da praia de Povoação (estaçöes P23 e P24) foram grossas a muito

grossas, com moderado a bom grau de seleção (phi entre O,7 a 0,4) (Fig. 6-28). No

mês de julho as areias da estação 23 apresentaram-se médias enquanto que na

estaçäo P24 tol'am registradas as areias mais grossas durante o mon¡toramento

(-0,40 phi).
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De maneira geral, as areias das praias associadas à planície deltaica do rio

Doce apresentaram engrossamento e melhor seleção nas campanhas sob condiçöes

frontal ou pós-frontal.

Praia de Povoação (P23)
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FIGURA 6-28 Distr¡buiçåo dos teores de bio e litoclaslos e os paråmetros grânulométricos das
are¡as predominantemente liloclásticas da praia de Povoação (ES) entre
janeiro de 1996 e janeiro de 1997.

6.2.3.1.3 Distribuiçâo granulométrica das areias bioclásticas e litoclásticas

Nas Figuras 6-29 e 6-30 pode-se observar as distribuições granulométricas das

areias totais, bioclásticas e litoclásticas nas faces praiais das praias de B¡canga a Bana

do Saí, conforme os resultados de análises de amostras obtidas nas campanhas de

ll5
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março e setembro de 96. Na figura 6-35 tem-se a distribuição granulométrica das

amostras de areias coletadas no berma, em março de 96.

As curvas de freqüência acumulada das areias bioclásticas e litoclásticas das

praias de Manguinhos (eslaçöes P2 e P3), Jacaraípe (estaçöes P5 e P6), Grande

(estaçäo P8), Padres, MarAzul e Potiri (estações P15, P16 eP17), na campanha de

março de 96, apresentaram-se praticamente superpostas. Uma pequena tendência dos

grãos bioclásticos apresentarem maiores diâmetros que os gräos quartzosos em areias

mistas, conforme Pilkey et al. (1967) foi verificada somente nas praias de Jacaraípe

(estação P4), Santa Cruz (estação P12) e Sauna (estação P14). Por outro lado os

grãos de quartzo apresentaram diâmetros maiores nas praias de B¡canga (estaçao P1),

Barreiras (estação P7), Rio Preto (estaçöes P9 e P10), Coqueiral (estação P13) e Barra

do Saí (estação Pl8).

Na campanha de setembro, as curvas de freqúência acumulada das areias das

praias de Bicanga (estação P1), Jacaraípe (esta@es P4 e P5), Padres (estação P15),

Mar Azul (estaçäo P16) e Bana do Saí (estação P18) apresentaram-se praticamente

superpostas. A hipótese proposta por Pilkey et al. (1967) pôde ser verificada nas praias

de Manguinhos (estaçöes P2 e P3), Barreiras (estaçäo P7), Grande (estaçao PB),

Santa Cruz (estação P12), Coqueiral (estação P13), Sauna (estação P14) e Potiri

(estação P17). Os grÉos litoclásticos apresentaram diâmetros maiores nas praias de

Jacaraípe (estaçåo P6) e Rio Preto (estações P9 e PlO) provavelmente provenientes

de aportes fluviais recentes.

As curvas de freqüência acumulada das areias bioclásticas e litoclásticas das

praias de Manguinhos (estações P2 e P3), Jacaraípe (estaçöes P5 e P6), Grande

(estação P8), Padres, MarAzul e Potiri (estações P15, P16 e P17) na campanha de

maço de 96 f¡caram praticamente superpostas. Uma pequena tendência dos gråos

bioclásticos apresentarem diâmetros maiores que os quartzosos em areias mistas,

conforme Pilkey ef al. (1967), foi verificada somente nas praias de Jacaraípe (estação

P4), Santa Cruz (estação P12) e Sauna (estação P14). Por outro lado os grãos de

quartzo apresentaram diâmetros maiores nas praias de Bicanga (estaçao P'1),

Baneiras (estação P7), Rio Preto (estações P9 e P10), Coqueiral (estação P13) e Bana

do Saí (estação P18).
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Na campanha de setembro, as curvas de freqüência acumulada das areias das
praias de Bicanga (estaçâo P1), Jacaraípe (estaçöes P4 e P5), Padres (estação p1S),

Mar Azul (estação P16) e Bana do Saí (estação P18) apresentaram-se praticamente

superpostas. A hipótese proposta por Pilkey et al. (1967) pôde ser verificada nas praias

de Manguinhos (estações P2 e P3), Baneiras (estação P7), Grande (estação pB),

Santa Cruz (estaçäo P12), Coqueiral (estação P13), Sauna (estaçâo P14) e potiri

(estaçäo P17). Os grãos litoclásticos apresentaram diâmetros maiores nas praias de

Jacaraípe (estação P6) e Rio Preto (estações P9 e P10) provavelmente provenientes

de aportes fluviais recentes.

Na Figura 6-31 tem-se a distribuição granulométrica dos sedimentos do berma. As

curvas das freqüências acumuladas das areias bioclásticas e litoclásticas das estações

1(praia de Bicanga), 2 (praia de Manguinhos), 5 (praia de Jacaraípe), I (praia Grande),

11 (praia Formosa), 12 (praia de Santa Cruz), 13 (praia de Coqueiral) e 15 (praia dos

Padres) apresentaram-se praticamente coincidentes nos sedimentos do berma.

Conespondendo ao comportamento granulométrico verificado por Pilkey et at. (1957),

as areias bioclásticas apresentaram maiores diâmetros nas estaçöes B (praia de

Manguinhos), 4 (praia de Jacaraípe), 7 (praia de Barreiras) 14 (praia da Sauna), i6
(praia MarAzul), 17 (praia Potiri) e 18 (pra¡a de Barra do Saí).

Comparando os resultados das Figuras 6-30 e 6-31 nos sedimentos da face de praia e

do berma, observa-se pequeno deslocamento das areias totais destes últimos para o

lado dos mais grossos, e não somente dos fragmentos bioclásticos por diferenças

energéticas ao longo do perfil praial, como foi sugerido por Carter (1982). As estações

6 (praia de Jacaraípe), I e 10 (praia do Rio Preto) apresentaram grãos de quartzo

com diâmetros médíos mais grossos que os bioclást¡cos nas areias do berma.

Em geral, os resultados plotados nas diferentes curvas de freqüência acumulada

das areias b¡oclásticas e litoclásticas da face praial, nas campanhas de maço e
setembro de 96, não seguiram a hipótese de Pilkey et al. (1967), exceto em situaçöes

isoladas.

As praias de Santa Cruz e Sauna apresentaram curvas de distribuiçäo

granulométrica da face praial semelhantes em março e em setembro de 96, quando

foram ver¡ficados os maiores diâmetros médios para os gräos bioclásticos. Esta

distribuiçåo pode estar relacionada à proximidade da área fonte dos fragmentos

bioclásticos, tão defendida por inúmeros autores (Folk & Robles 1964; Caft et at., 1991

e Oehming & Michels, 1993), já que neste trecho do litoral, a antepraia e a
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plataforma continental intema são caracterizadas pela abundância de couraças

lateríticas, recobertas por organismos carbonáticos.

As praias de Santa Cruz e Sauna apresentaram curvas de distribuição

granulométrica da face praial semelhantes em março e em setembro de 96, quando

foram verificados os maiores diâmetros médios para os grãos bioclást¡cos. Esta

distribuição pode estar relacionada à proximidade da área fonte dos fragmentos

bioclásticos, tão defendida por inúmeros autores (Folk e Robles, 1964; Can et al., 1991

e Oehming & Michels, 1993), já que neste trecho do litoral, a antepraia e a plataforma

continental intema sâo carac{erizadas pela abundância de couraças lateríticas,

recobertas por organismos carbonáticos.

Apesar do deslocamento verificado na superpos¡ção das curvas ter sido

pequeno, foi registrado maior número de praias que apresentaram gråos bioclásticos

com granulação mais grossa que os litoclásticos na campanha de setembro. O

incremento da energ¡a das ondas neste período devido ao maior número de frentes

frias possivelmente atua sobre a intensidade dos processos de fragmentação dos

sedimentos marinhos na área fonte. O resultado desta fragmentação pode não ter s¡do

tão nítido no depósito praial resultante devido à manutençâo do aporte tenígeno ao

longo do ano.

A praia do Rio Preto, composta essencialmente por grãos quartzosos,

apresentou grãos litoclásticos com diâmetros médios ma¡ores nos sedimentos da face

praial e do berma, nas duas campanhas analisadas sugerindo a validade da hipótese

de Tanner (1995) de fragmentaçåo das areias bioclásticas pelas quartzosas em areias

mistas. A fragmentação reforça também o comportamento observado nas Figuras 6-

21 a 6-27, onde é mostrado que as areias mistas das praias estudadas não

apresentaram engrossamento da amostra relacionado ao incremento de areias

marinhas bioclásticas, e ainda sugere a possibilidade da composição biológica ser

fundamental para a distribuição granulométrica.

6.2.3.2 Composiçåo biológica dos bioclastos

Na figura 6-32 tem-se a distribuição da composiçäo biológica dos gråos

bioclásticos das praias de Bicanga a Bana do Saí.
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As algas coralinas em sua ma¡oria articuladas (Amphiroa), juntamente com os

moluscos inteiros ou fragmentados, constituíram os componentes principais dessas

areias de pra¡as. Estes componentes somados atingiram, na grande maioria das

estações, 90% dos grãos bioclásticos. Como componentes secundários, os briozoários

foram encontrados em quase todas as estações, com teores variando em função da

granulometria: l a2phi =1a26o/oi 0a l phi =0,5a32,5e-1 a0= 1a12o/o.

Equinodermas, foram¡níferos, alga Halimeda, corais, tubo de vermes e espículas de

esponjas também foram encontrados.

Nas fraçóes areia muito grossa (-1,0 e -0,5 phi) e grossa (0,0 e 0,5 phi), houve

predomínio das algas coralinas, na ma¡or¡a incrustantes nas areias muito grossas,

seguidas pelos moluscos inteiros ou fragmentados (pranchas 1 e 2). Exceção foi

verificada nas areias da praia Grande (estação 8), onde houve predomínio dos

moluscos sobre algas (prancha 1). Os briozoários apresentaram teores de 32o/o na

estação I na fração de 0 a 1 phi e teores em torno de 12o/o na estação 4, praia de

Jacaraípe, nas duas frações. Os foraminíferos estiveram presentes, em teores entre 7

a 1O%, nas praias de Rio Preto (estação P10), Sauna e Padres (estaçöes P14 e 15), na

areia grossa (pranchas 1 e 2).

Nas areias médias e f¡nas (1,0, 1,5 e 2,0 ph¡), ¡ntervalos granulométricos

predominantes nas are¡as das praias, observou-se incremento nos teores das algas

coralinas rumo ao norte a partir da praia de Jacaraípe (estaçâo 6), seguidos por

moluscos, briozoários e foraminíferos. Nas estaçöes 1 a 5, entre as praias de Bicanga

a Jacaraípe, houve melhor distribuição entre os componentes bioclásticos de diferentes

composições biológicas: as algas coralinas apresentaram teores médios de 38%, os

moluscos 30%, os briozoários 2Oo/o e os equinodermas 8%. Distribuiçöes semelhantes

foram verificadas nos fragmentos bioclásticos das areias das estaçöes 13 e 17, pøia

de Coqueiral e dos Padres, contudo com o predomínio nítido das algas coralinas sobre

os dema¡s componentes. Os foraminíferos apresentaram teores de 20o/o nas areias da

estação 10 (prancha 1) e em torno de 12o/o, n?a areias das estaçöes 14, 15, 17 e 18

(prancha 2).
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Em geral pode-se dizer que:

(a) As areias bioclásticas das praias estudadas apresentam-se compostas por grãos

de diversas naturezas biológicas.

(b) A fragmentaçäo é um processo importante na freqüência das areias bioclásticas,

tanto na praia, como também na plataforma continental interna, já que a 'lraçâo

menor apresentou diversidade e freqüência maiores de grãos.

(c) As areias são predominantemente compostas por algas coralinas, na sua maioria

articuladas nas fraçöes mais finas e incrustantes nas fraçöes maiores.

(d) Comparando as naturezas das areias das pra¡as com as das estações submersas

analisadas, observou-se também que nas are¡as emersas, existe um incremento

nos teores de algas coralinas na porção norte, revelando a grande produção das

algas na plataforma e sua fonte para as praias.

(e) Os briozoários säo encontrados predominantemente nas areias médias e finas das

praias, sendo os menores teores verificados nas praias com maior energia de

ondas e/ou nas praias com maiores teores de fragmentos quartzosos na

composiçäo das areias.

6.2.3.2 Grau de arredondamento das areias quartzosas

Na Figura 6-33 tem-se os graus de anedondamento das areias quartzosas das

pra¡as compostas por areias mistas (estações P1 a P18) e das praias compostas

predominantemente por areias litoclásticas (estações PzO a P24). Os grãos das areias

da estação P19, Bana do Riacho, não foram analisados por não se apresentarem nas

frações entre areias médias e finas (0,50 e 0,25mm).

Observa-se gue as praias apresentaram grau de anedondamento moderado a

baixo, com o predomínio de grãos subanedondados, seguidos de grãos angulosos e

aredondados. Grãos bem anedondados foram encontrados, em baixos teores,

somente nas praias associadas à planície deltaica do rio Doce (PzO aP24).
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FIGURA 6-33 Grau de arredondamento dos gräo de quartzo das praias de Bicanga (# P1) a
Povoaçåo (# P24). Observa-se o predomínio de gråos subarredondados e
angulosos, sugerindo aporte terrigeno recente com moderado retrabalhamento
pelas ondas.

Associadas aos tabuleiros da Formaçäo Barreiras, as praias de Manguinhos

(estaçäo P3), Barreiras (estaçâo P7), Grande (estaçäo P8), Santa Gruz (estaçâo P12),

Coqueiral (estaçäo P13) e Potiri (estaçäo P17) apresentaram as maiores freqüências

de grãos angulosos. Nas estaçöes situadas ao norte das desembocaduras fluviais dos

rios Reis Magos e Piraquê-Agu, estaçöes I e 13, respectivamente, os grãos angulosos

foram mais freqüentes que os demais, carfi 48o/o, sugerindo que esses grãos sejam

fornecidos pelos rios para as praias adjacentes.

Os grâos arredondados foram predominantes nas praias de Bicanga (estaçäo 1),

Rio Preto (estaçäo 10) e Padres (estaçäo 15) e altos teores foram encontrados nas

praias Formosa (estaçäo 11) e Rio Preto (estação 9), ambas com 40%. O melhor

retrabalhamento dos grãos se deve à açäo das ondas energéticas nas estaçöes 9, 10,

e 11 ou pelo distanciamento dos aportes fluviais, no caso na estação P1.

Em geral, as partículas quartzosas das praias associadas aos tabuleiros

indicam contribuiçäo fluvial ou continental recente com retrabalhamento moderado

pelas ondas.

Nas praias ao sul planície deltaica do rio Doce (estaçöes P20, P21 e P23), há o

predomínio dos gräos subarredondados seguidos dos arredondados. Gräos angulosos

apresentaram-se com os teores de 9%, 23o/o ê 16%, respectivamente e os gråos bem
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arredondados são verificados em todas as estaçöes com teores inferiores a 5%. Na

pra¡a de Povoação, os grãos de areia da estação mais próxima da desembocadura (# P

23), apresentam-se subarredondados a angulosos, já da estação P 24, as areias

apresentam-se mais arredondadas, sendo ainda registrados grãos bem arredondados.

A presença de grãos angulosos a bem arredondados nas areias das praias associadas

à planície deltaica do rio Doce indica contribuição fluvial recente com rápido

retrabalhamenlo dos grãos pelas ondas.

6.2.3.3 Análise integrada dos resultados de sedimentologia das pra¡as

Utilizando-se a média dos teores de bioclastos e do diâmetro médio das areias

mistas nas 18 estaçöes associadas aos tabuleiros da Formação Barreiras nos

diferentes meses de amostragem e os valores dos principais componentes biológicos

na areia bioclástica foi realizado as análises de correlações cujos resultados säo

resumidos na Tabela 6-2 abaixo.

TABELA 6-2 Valores do coef¡ciente de conelação de Pearson (r ) entre os teores de
b¡oclastos e diâmetro médio (em phi) e os principais componentes das areias
bioclásticas das praiais de Bicanga a Barra do Saí ( ES).

Variáveis o/o Bioclasto 7o Algas o/o Moluscos oÁBriozoários Diåmetro médio

q¡?.t9tr.o.. o.gi
medro (pnr)

.0,54 0,35 0,60

0/6 Bioclasto 1 ,000000 -O,21 0,02 0,44 0,81

Os resultados mostraram a existência de uma forte correlaçâo direta (r= 0,8058)

entre os mais altos teores de b¡oclastos e o deslocamento do diâmetro médio das

areias mistas das praias para as frações mais f¡nas. O afinamento da distribuição

granulométrica é representado pelo incremento nos teores de briozoários (r= 0,60). A

presença das algas coralinas na composição dos bioclastos tende a engrossar a

distribuiçäo granulométrica total (r= -0,54).

Os valores do coeficiente de correlação ( r ) entre os teores de bioclastos e os

diferentes componentes apresentaram-se inferiores a 0,50, não sugerindo

126

1,000000



resultados e análises

estatisticamente, a existência de conelação. Contudo foi observado que as areias que

apresentaram os maiores teores de bioclastos apresentaram também maior

diversidade dos componentes biológicos, fato que, apesar dos baixos valores de

corelação foi indicado nos resultados do teste de correlação. Os maiores teores de

bioclastos apresentaram fraca conelação direta com a presença de briozoár¡os (r=0,44)

e fraca correlação inversa com a presença das algas (-0,21), sugerindo portanto que os

maiores teores de bíoclastos não säo conelacionáveis ao predomínio absoluto das

algas na composição das areias bioclásticas.

Na Figura 6-34 podem ser observadas as conelaçôes entre o diâmetro médio e

os diferentes componentes nas diversas estaçöes praiais, cujos resultados validam os

resultados das conelações realizadas. Nas praias onde foram verificados teores

médios de bioclastos iguais ou superiores a 70% (praia de Manguinhos estação P2;

Jacaraípe, P4; Grande, P8; Formosa, P1 1; Coqueiral P13 e Mar Azul, P16), os

diâmetros médios apresentaram-se classificados em areias muito finas a finas. Como

nas dema¡s estações, estas apresentaram predomín¡o de algas coralinas em sua

composição, contudo registrou-se uma distribuição quase que eqüitativa entre os

demais componentes, inclusive com significativos teores de briozoários.
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FIGURA 6-34 Méd¡as dos diâmelros médios, médias dos teores de bioclastos e os teores dos
principais componentes da fraçåo bioclástica para cada estação da praia de
Bicanga a Povoação (P1 a Pl8).
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Nas esta@es P7 (praia de Barreiras), P9 e P'10 (praia do Rio Preto) as areias

grossas estiveram associadas a teores iguais ou inferiores a 50o/o de bioclastos, com

predomínio de algas e quase ausênc¡a de briozoários. As areias das estações P15

(praia dos Padres) e P18 (praia de Bana do Saí) apresentaram teores de bioclastos

tota¡s entre 55 a 62% com diâmetros médios em areias médias, onde as algas

coralinas foram dominantes, seguidas pelos moluscos.

Verifca-se portanto que a composição das areias bioclásticas e/ou a distribuição

da composição parece atuar sobre a caracterizaçåo granulométrica das areias m¡stas,

onde um determinado componente, litoclástico ou bioclástico, desloca o diâmetro

médio da distribuiçáo granulométrica.

Conforme foi verificado pela superposição das curvas de freqüência acumulada

das areias bioclásticas e litoclásticas (Figs.6-29 a 6-31) nåo existem diferenças

granulométricas significativas entre as areias essencialmente lito e bioclásticas. Uma

vez encontradas juntas estas areias parecem responder igual e juntamente aos

processos hidrodinâmicos. Folk & Robles (1964) já haviam sugerido que as areias

bioclásticas e as are¡as litoclásticas se comportam semelhantemente sob mesma

condição h¡drodinâmica, sendo as areias mais grossas encontradas em trechos mais

energéticos. As areias grossas e médias verificadas preferencialmente na praia do Rio

Preto (P9 e Pl0), dos Padres (Pl5) e Barra do Saí (P18), estão associadas aos trechos

praiais onde foram verificadas declividades da face da praia moderadamente altas,

alterações das alturas das ondas na anebentação em função parcial das condições

meteorológicas, proximidade da isóbata de 10m e os melhores graus de

arredondamento para os gräos de quartzo (Fig. 6-33), indicando trechos energéticos.

Já as areias mais finas foram verificadas em trechos mais dissipativos do litoral, como

nas praias de Bicanga e Manguinhos (P1 a P3).

Nas areias litoclásticas das praias situadas na porção sul da planície deltaica do

rio Doce, praias de Barra do Riacho, Comboios e Regência (P19, 20, 21 e 22) foi

verificada a relação direta entre o engrossamento do diåmetro médio, representado

pela média dos diâmetros médios nas diversas campanhas, e os melhores graus de

arredondamento, representados pela soma dos teores de grãos anedondados e bem

anedondados (Fig. 6-35). As areias muito grossas da praia de Barra do Riacho

tornaram-se grossas a médias rumo à desembocadura do rio Doce,
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apresentaram menores graus deconcomitantemente

anedondamento.
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FIGURA 6-35 Média dos diåmetros médios das are¡as das praias de Barra do Riacho (pi9) a
praia de Povoaçáo (P24) nas d¡versas campanhas e grau de anedondamento
dos gráos de quarlzo.

Já na praia de Povoação na planície deltaica ao norte da desembocadura, as

areias da estação mais próxima à foz (P23) foram as que apresentaram o menor grau

de retrabalhamento para os grãos de quartzo. Rumo ao norte, na estação p24, as

areias da tomaram-se mais grossas e apresentaram melhores graus de

arredondamento.

A caracterizaçâo textural das areias litoclásticas das praias da planície deltaica

do rio Doce pode indicar a distribuição espacial das areias ao longo da praia

determinada por trechos submetidos a diferentes energias praiais. Trechos mais

energéticos estariam assoc¡ados à granulometria mais grossa, bom a moderado grau

de seleção (F¡9. 6-36) e bom grau de arredondamento. Contudo deve-se considerar os

aportes fluviais do r¡o Doce e Riacho e os processos de transporte de sedimentos ao

longo da costa. O menor grau de anedondamento dos grãos de quartzo nas areias das

praias adjacentes à desembocadura do rio Doce sugere o aporte de sedimentos fluviais
para estas praias.
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7.1 Fontes e distribuição de sedimentos, tipologia e tendência futura das praias

associadas à planície deltaica do rio Doce

7.1 .1 Fontes e distribuição dos sedimentos

A dinâmica atual das praias associadas à planície costeira, influenciada

diretamente pelo rio Doce, representa uma continuação dos processos identificados na

história geológica por Suguio & Martin (198í) e Martin & Suguio (1992), iniciada há

cerca de 2.500 anos 4.P.. Na ocas¡ão, um delta intralagunar havia colmatado quase

totalmente a laguna atrás das ilhas baneiras e o rio Doce passaria a despejar a sua

carga sedimentar diretamente no Oceano Atlântico. As inversöes nos sentidos das

correntes longitudinais, causadas pelas alternâncias no rumo dos ventos na região, são

as responsáveis pela assimetria da planície costeira (Martin & Suguio, 1992). Além

disto, a distribuição dos sedimentos às praias adjacentes e os comportamentos

construt¡vo e/ou eros¡vo, de trechos sob atuação da descarga do rio Doce, reflet¡r¡am o

modelo desenvolvido por Dominguez ef al (1983).

Na situação de predominância de ventos alísios de NE, as conentes

longitudinais se orientariam de norte para sul e durante as passagens de frentes frias,

os ventos provenientes de sudeste e sudoeste desenvolveriam uma corrente

longitudinal de sul para norte. Os ventos alísios são mais freqüentes, mas o efeito de

anomalia climática El Niño, desenvolvendo um jato de ar quente e úmido proveniente

do Pacífico, bloqueia a passagem das frentes fr¡as atuantes do sul para o norte, e as

correntes longitudinais de NE tornam-se mais efcientes no transporte e distribuição dos

sedimentos.

O modelo de sedimentação costeira nas adjacências dos principais

desembocaduras fluviais, desenvolvido pelos autores prévios suprac¡tados, destaca o

efeito de molhe hidráulico desenvolvido pelo fluxo do rio Doce. Deste modo, em

condiçóes de descarga alta, ocorreria a retenção dos sedimentos marinhos à barlamar

da corrente longitudinal (Dominguez ef a/-, 1983), com conseqüente construção do



d,Scussões e ¿?terprefaçðes

perfil pra¡al. Com a mudança no sentido das correntes longitudinais, eventos

localizados, construtivos e eros¡vos do perfil praial podem ser identificados próximos à

desembocadura do rio Doce, ora na margem direita (sul) ora na margem esquerda

(norte).

A história da evoluçäo geológica da planície deltaica do rio Doce descrita por

Martin & Sugu¡o (1992), as fácies sedimentares da plataforma cont¡nental adjacente à

desembocadura do rio Doce e a presença de minerais instáveis nas areias praiais,

verificada por Coutinho (1974b), indicam como fonte primária para as areias praiais

das praias associadas à planície deltaica do rio Doce, a carga deste rio. Deve-se ainda

considerar sedimentos provenientes de norte, traz¡dos pelas conentes longitudinais,

tendo como fonte continental as cargas fluviais dos rios Sâo Mateus e ltaúnas.

As características texturais atuais das areias sugerem a atuação de diferentes

processos de sedimentação ao longo das praias. Na área da praia de Comboios

(P19), as areias grossas a muito grossas com bom grau de arredondamento das praias

e as areias grossas da plataforma continental adjacente indicam alta energia praial e

eficiente intercámbio entre areias emersas, hoje depositadas nos cordöes litorâneos e

na praia e as areias submersa da antepraia. Nas praias de Povoaçåo (PzZ) a praia de

Comboios (P21) ao sul, areias médias a grossas, com ba¡xo grau de anedondamento

são provenientes principalmente pelo rio Doce, além das areias marinhas transportadas

pelas conentes longitudinais e bloqueadas pelo fluxo fluvial.

Sob influência dos ventos alísios, a corrente longitudinal atua do norte para sul

com transporte dos sedimentos fluviais para o sul e com possível erosão à barlamar da

desembocadura. O transporte de sedimentos para o sul foi registrado em todo o arco

praial entre as desembocaduras dos rios Doce e Riacho. Sua atuaçäo nas praias ao

norte, próximas à desembocadura do rio Doce, como já foi visto, também fica evidente

nas característ¡cas texturais, representadas por areias médias a grossas com baixo

grau de anedondamento. Mais ao sul, próximo ao r¡o Riacho, o transporte de

sedimentos para o sul foi evidenciado pela inversão no comportamento topográfico dos

perfis praiais, quando foi observada a erosão na praia de Comboios, ao norte, e
construção na praia de Bana do Riacho, ao sul, no período entre outubro de g6 a

laneiro de 97, sob atuação dos ventos de NE (Anexo lV).

A inversão na corrente longitudinal, atuante de sul para o norte, pôde ser

constatada entre maio e agosto de 96 quando, sob o domínio de frentes frias (Anexo
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lV), o perfil praial de Barra do Riacho (P19) recuou, enquanto que os perfis P2O e 21 da

praia de Comboios, apresentaram construção.

A entrada de frentes frias na costa capixaba é acompanhada por intensificação

das precipitações pluviais (Martin ef a/., 1986), com conseqüentes aumentos da

descarga do rio Doce da eficiência do bloqueio ao transporte de sedimentos

provenientes do sul. A partir de maio de 96, sob condições meteorológicas de frente fria

e chuvas intensas (Tabela 6.1) e conentes longitudina¡s de sul para norte (Anexo lV),

os perfis da praia de Povoação, localizados a sotamar da desembocadura

apresentaram-se recuados. Com as freqüentes passagens das frentes frias, houve uma

tendência ao recuo das praias, que se manteve até o f¡nal do monitoramento, agravada

pelas enchentes do rio Doce.

Por outro lado, o perfil da praia de Regência (P22), loølizado ao sul da

desembocadura do rio Doce e, portanto a barlamar da conente longitudinal gerada

pelos ventos de SE e SW apresentou tendência à construção durante o

monitoramento, pela acreção de sedimentos supridos pelas correntes longitudinais de

sul.

As inversóes nos sentidos dos ventos incidentes e, portanto, das correntes

longitudinal e o efeito de molhe hidráulico do fluxo do rio Doce causam a deposiçäo de

sedimentos marinhos, t¡:azidos pelas correntes longitudinais, ora ao sul e ora ao norte

da desembocadura, que se transforma em uma área preferencial de deposição de

sedimentos. A deposição e a tendência à progradação dos perfis praiais, mais

próximos da desembocadura, são constatadas pela presença de feiçöes construtivas

nas antepraias das praias de Comboios (P2O e P21), Regência (P22) e Povoação (P23

e 24), representadas por tenaços e barras longitudinais arenosas.

As areias f¡nas encontradas nas feições submersas (Anexo Vl) e as areias finas

e médias, com ba¡xo grau de anedondamento das adjacências das praias emersas ao

rio Doce, indicam a deposição ma¡s restrita de areias fluviais nessas áreas, talvez

atribuíveis constantes inversões das conentes longitudinais e ao efeito de molhe

hidráulico do rio Doce.

Rumo à praia de Barra do Riacho areias médias a grossas, com baixo grau de

arredondamento, säo substituídas por areias muito grossas a grossas, com boa a

moderada seleção e anedondamento. Esta alteração é acompanhada pelo aumento

da declividade da face da praia e da energia das ondas.
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As altas declividades da antepraia e da plataforma continental próxima, à linha

de costa, possibilitam a formação de ondas altas na zona de anebentação, como as

verificadas durante o monitoramento. Estas ondas atingem as praias com muita

energia, desenvolvendo ef¡ciente intercåmbio de sedimentos da praia com a zona

submersa próxima. A disposição das isóbatas, acompanhando a direção de costa,

indica a refração sofrida pelas ondas incidentes, e fortalece a hipótese da troca

sedimentar da praia e antepraia com a plataforma continental interna.

O rio Comboios, que flui paralelo à linha de costa enca¡xado em depressão

intercordöes, transporta areias muito grossas a grossas com bom grau de seleção,

semelhantes às encontradas na praia de Barra do Riacho (P19) e na plataforma

continental adjacente. A semelhança entre as granulometrias das are¡as do rio, da

praia e da plataforma adjacente sugere que as cargas sedimentares dos r¡os Riacho e

Comboios, bem como da plataforma cont¡nental interna tenham fonte comum

assoc¡ada ao rio Doce. Atualmente, essas areias estão sendo transportadas pelos rios,

retrabalhadas pelas ondas incidentes e transportadas e depositadas na plataforma

continental adjacente. Estas areias se estendem pelas zonas submersas adjacentes e

seguem à linha de costa rumo a norte, confirmando a existência de uma conente de

fundo de sul para norte, sugerida por Bandeira et al. (1975), baseada em indicadores

biológicos.

Durante o monitoramento, adaptando-se a diversas condições meteorológicas e

oceanográficas, ocorreram adaptaçôes morfológicas nos perfis praiais próximos a

desembocadura do rio Riacho, sem contudo haver alteraçäo das areias praiais grossas

a muito grossas, com boa a moderada seleção. As características granulométricas das

areias indicam que o aporte atual do rio Doce não atinge o trecho sul, sendo mais

eficiente o intercâmbio de areias entre a praia e a antepraia.

Em geral, as pra¡as associadas à planície deltaica do rio Doce têm como fonte

primána o aporte fluvial do rio Doce. Areias finas a grossas da carga atual do rio Doce

são encontradas nas proximidades da desembocadura e na superfície da plataforma

continental interna adjacente. As areias grossas a mu¡to grossas encontradas

atualmente ao sul da planície deltaica são provenientes do aporte fluvial do rio Riacho,

que transporta sedímentos de retrabalhamento dos cordões litorâneos.

Diferentemente da dinâmica sed¡mentar das praias próximas à desembocadura

do rio Doce, nas praias próximas ao rio Riacho, as areias mu¡to grossas e grossas

orig¡nam praias de alta declividade da face da praia e antepra¡a, com alta energ¡a de
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ondas e altas taxas de volume de sedimentos transportados pelas correntes

longitudinais (Anexo lV). Com a diminuição da declividade da antepraia, rumo ao norte,

as ondas incidentes sofrem dissipação e perdem a competência para mobilizar e
depositar as areias muito grossas a grossas na praia emersa, ficando estas areias, que

såo transportadas pela conente de fundo, retidas na plataforma (Fig. 6-17).

7.1 .2 Tipologia das praias

As características morfológicas e sedimentológicas da platafrcrma continental

intema, adjacente à planície coste¡ra do rio Doce, originam praias do tipo refletivo,

como a praia de Barra do Riacho (P19), que é a mais distante da desembocadura.

Nesta praia, declividades moderadas a altas da antepraia e da plataforma permitem o

acesso de ondas ascendentes com alta energia à praia, exibindo portanto,

características de mar aberto.

As areias litoclásticas grossas e bem selecionadas, provenientes do rio Riacho e

do retrabalhamento de cordões litorâneos, são facilmente mobilizadas pelas ondas.

Conforme experimentos realizados por Komar & Wang ('1984), grãos grossos tendem a

ser depositados nas camadas superficiais do fundo, enquanto os mais finos preenchem

os espaços vazios entre os grossos. A alta porosidade entre os grãos favorece a

intensa percolação de água, que atua na mobilização dos sedimentos, facilitando a

ação de ondas de arrebentação ascendente. As areias grossas transportadas

desenvolvem uma praia com alta declividade da face pra¡al e antepra¡a, conforme

sugestöes de Bascom (1951), que estabeleceu as relações entre as granulometrias

das areias e as declividades da faces praiais.

Por outro lado, nas demais estaçöes da planície deltaica do rio Doce, a retenção

dos sedimentos nas adjacências da desembocadura causa maior variabilidade na

tipologia das praias.

Nas praias de Comboios, Regência e Povoação (P20 a P24) os sedimentos na

antepraia ocorrem na forma de tenaços e bancos. A declividade acentuada a

moderada da plataforma continental interna permite a entrada de ondas c¡m

características de mar aberto, que anebentam com o tipo mergulhante devido à
dissipação sofrida pela menor profundidade da antepraia. Alterações das condiçöes
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meteorológicas modificam o sentido de propagaçåo e a intensidade das ondas

incidentes, causando a constante necessidade de adaptação topográfica do perfil

praial. As variaçöes topográficas das praias próximas à desembocadura do rio Doce,

são também proporcionadas por alteraçöes temporais no volume e na granulometria da

carga do rio Doce.

As praias próximas à desembocadura do rio Doce exibem estado morfodinâmíco

modal de pra¡as intermediárias, segundo as classifica@es propostas por Wright ef a/.

(1e7e).

As praias de Comboios e Regência (P20, P21 e P22) podem ser caracter¡zadas

como ¡ntermediárias, com banco e praia com cúspides, além de bancos transversais e

terraços de baixa-mar (Wright et al., 1979). A morfologia das praias emersas variou

bastante durante o monitoramento. A antepraia superior apresentou bancos e terraços

arenosos com grande mobilidade, devido à interação entre os processos fluviais e
marinhos, originando praias transicionais entre diversos tipos intermediários.

Ao norte da desembocadura, a praia de Povoação pode ser classificada como

intermediária com banco e praia de cúspides e intermediária com bancos transversais

ao sul, nas proximidades da desembocadura (estação P23), enquanto que próximo a

vila (estagão P24) a larga zona de surfe, com arrebentaçöes de ondas do tipo

mergulhante, sugere a presença de banco e calha long¡tudinal na antepraia, podendo

ser classificada como intermediária com banco e calha longitudinal.

Wright & Short (1983) destacaram que o grau de exposição à ação das ondas, a

disponibilidade e textura do sedimentos, bem como as características físicas locais,

constituem fatores que determinam o estado morfodinâmico modal da praia. portanto,

havendo variações desses fatores, uma mesma praia pode exibir trechos com

características morfodinâmicas diferenciadas.

No mesmo arco praial, a disponibilidade simultânea de sedimentos f¡nos e
grossos na carga do rio Doce e o efeito de armadilha desempenhado por seu fluxo,

originam praias intermediárias, com grande acúmulo e mobilização de sedimentos na

antepraia.
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7.1 .3 Tendência futura à erosão das praias

As praias de Barra do Riacho a Povoaçäo estão associadas à planície deltaica

do rio Doce, que coresponde a zona de progradaçâo da linha de costa, com contínuo

aporte sedimentar.

A praia de Povoação apresentou erosão durante a entrada de frentes frias,

seguidas intensas chuvas e enchentes do rio Doce, devido ao déficit de sedimentos a

sotamar, levando ao desequilíbrio do perfil. Eventos alternados construt¡vos ou

erosivos, próximos à desembocadura do rio Doce, säo reconhecidos há pelo menos

2.500 anos (Martin & Suguio, 1992), sendo portanto processos comuns e oconentes na

dinâmica da planície deltaica. As estações s¡tuadas ao sul da desembocadura

apresentaram tendências à construçäo e/ou à estabilidade durante o mon¡toramento.

Os cordões arenosos e as dunas à retaguarda das praias associadas à planície

deltaica do rio Doce frontais encontram-se bem conservadas em função da ocupaçâo

humana rarefeita. As areias que compôem estas feições, e ainda as das praias

volumosas e extensas associadas, estariam disponíveis para a migração para a

antepraia, como resposta da adaptação morfológica do perfil à possível subida do nÍvel

do mar, conforme o modelo de adaptaçåo pra¡al proposto por Brunn (1962).

7.2 Fontes, distribuição e granulometria das areias biolitoclásticas das praias

associadas aos tabuleiros da Formação Baneiras

7.2.1 Fontes e distribuição dos sedimentos

As areias mistas biolitoclásticas das praias associadas aos tabuleiros da

Formaçâo Baneiras, sugerem que há uma relação entre a composição das are¡as e a

distribuição granulométrica, pois, determinados componentes, tais como os briozoários,

tendem a deslocar a distribuição granulométrica para as areias mais finas, enquanto

altos teores de algas c¡ralinas correspondem a areias mais grossas. A distribuição
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granulométrica, por sua vez, atua na morfod¡nåmica praial, e define a t¡polog¡a das

pra¡as.

Como principais áreas-fonte das areias mistas foram identificadas a plataforma

continental interna, com sua intensa incrustaçåo carbonática fomecendo os bioclastos

e o cont¡nente adjacente, fornecendo as cargas fluviais litoclásticas, originadas da

erosão dos sedimentos da Formação Baneiras.

A sedimentação mista de grãos quartzosos e biodetríticos de diferentes

composiçöes e proporções possivelmente depende das variaçöes no suprimento e nas

condições hidrodinâmicas das praias.

Sedimentos com teores médios de litoclastos iguais ou superiores a 50o/o, na

composição das areias, foram verifcados nas praias de Manguinhos (P3), do Barreiras

(P7), do Rio Riacho (P9 e P10) e Potiri (P17) e Barra do Saí (P18)- Os diâmetros

médios das areias destas praias, com exceção da praia de Manguinhos (estaçäo P3 ao

lado de um pequeno riacho), variaram entre are¡as méd¡as a grossas. Nas demais

praias, onde os teores de bioclastos são superiores a 50%, como já foi visto, houve

predominância de areia fina, com exceção da praia dos Padres (P 15) que apresentou

areias médias.

A contribuição fluv¡al para os sedimentos atuais das praias pode ser também

comprovada pelos altos teores de grãos de quartzo angulosos nas areias das praias

adjacentes às desembocaduras dos rios, como acontece nas praias de Barreiras e

Grande (P7 e P8), margens sul e norte da desembocadura do rio Reis Magos; praia de

Santa Cruz (P12) e Coqueiral (P13), margens sul e norte da desembocadura do

Piraquê-Açu e praia de Potir¡ (Pl7), margem sul do rios Saí e Riacho.

Na praia do Rio Preto (P9 e P10), margem norte do rio Reis Magos, apesar da

granulometria das areias da praia e da presença de sedimentos arenolamosos, na

plataforma adjacente a praia, indicarem aporte fluvial, foram também encontrados

grãos de quartzo com bom anedondamento. O retrabalhamento das areias pode ser

atribuído às ondas incidentes que, nesta praia, apresentam em geral alta energia. Nas

demais estações os gräos de quartzo apresentaram grau moderado de

retrabalhamento.

O aporte atual de areias litoclásticas fluviais às praias interfere na composição e

na granulometria das areias das praias, ao menos nas adjacências das

desembocaduras fluviais. Os baixos valores encontrados para a capacidade de

transporte das conentes longitudinais (Anexo lV) podem ser atribuídos à refraçåo e à
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dissipação das ondas na antepraia, bem como à retenção dos sedimentos pelas

cþuraças ferruginosas, dando origem a concentrações locais.

A proximidade de desembocaduras e o aporte fluvial associado não parecem

não ser os únicos fatores responsáveis pelas características graulométricas e

composicionais das areias. Na estação P8 (praia Grande), as areias quartzosas

apresentaram alta angulosidade sugestiva de aporte fluvial recente do r¡o Reis Magos

cuja desembocadura está muito próxima desta estação. Por outro lado, as areias

mistas säo predominantemente compostas por areias bioclásticas finas.

As areias bioclásticas apresentam composições biológicas diversas e diferentes

padrões de distribuição na plataforma continental ¡nterna e na antepraia. Acredita-se

que as areias bioclásticas sejam originadas pela fragmentação de incrustaçöes

biogênicas sobre couraças lateríticas, já que os afloramentos submersos na plataforma

são geralmente ladeados por tálus e areias carbonáticas grossas e muito grossas

¡ndicando ser a área-fonte, com provável fragmentação pelas ondas e transporte pelas

correntes que atingem o fundo. A partir da isóbata de 30 m, rumo à linha de costa, a

disposiçáo linear quase paralela das isóbatas indica a refraçäo e a mobilizaçäo dos

sedimentos de fundo.

Segundo Komar & Miller (1975), a mobilização mais eficiente dos sedimentos de

fundo depende da altura e do período da onda, além da granulometria e densidade das

areias de fundo. Uma vez colocados em transporte os sedimentos podem alcançar a

praia.

Para se determinar o limite de profundidade de ação das ondas para transporte,

tendo-se os componentes biológicos como fontes potenciais para as areias praiais, foi

empregada a equação (5.3) proposta por Komar & Miller (1975). Desta forma, adotou-

se a densidade de 2,65 g/cm3, conespondente aos gräos de quartzo, para as areias

mistas, e admitindo-se gue, os diâmetros médios das areias biolitoclásticas na

plataforma estejam entre mu¡to grossas e grossas (1 a 2 mm) e em areias médias

(0,50 mm) nas praias, foram realizadas estimat¡vas de mobilização de sedimentos

destas diferentes classes granulométricas.

As profundidades-limite para a mobilização foram determinadas para as alturas

de ondas em águas rasas (Hs) mais freqüentes (Homsi, 1996), e adotou-se o período

de 9s. Os resultados estão são os seguintes:
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Are¡a muito grossa Areia grossa Are¡a média

2,00 - 1,00 mm 1,00 - 0,50 mm 0,50 - 0,25 mm

Hs 1 ,00 m

Hs 1,50 m

Hs 2,00 m

8m

14m

19m

12 rñ

19m

25m

23m

31 m

38m

Observa-se que, para a altura de onda mais freqüente no litoral estudado

(Hs=1,50m), a profundidadeJim¡te de mobilização de areias médias situa-se próxima

ao limite da açâo dos processos costeiros estimada pela equação de Komar (1976). A
mobilização dos sedimentos de fundo, da plataforma continental e do litoral estudado, é

mais efetiva a menos de 19 m de profundidade e eventual a menos de 25 m. Desta

forma, em isóbatas superiores a 30 m, rumo costa afora, as ondas não têm capacidade

de mobilizar os sedimentos grossos que recobrem a plataforma. Deste modo, os

fragmentos originados pela ação de conentes ou bioerosão, das construções

carbonát¡cas, ficam retidos em grande parte na área de produção, sem alcançar a
praia.

Portanto, as prováveis áreas-fonte localizadas em águas mais profundas que

30m, são negligenciáveis e as areias bioclásticas praiais seriam provenientes das

areias grossas a muito grossas existentes até 20m e das areias médias situadas até

30m. Na Figura 7-1 esta faixa é delimitada por isóbatas sobre os padrões de

distribuiçâo dos três principais componentes biológicos.

Em todas as frações granulométricas, as algas coralinas predominam na

compos¡ção dos bioclastos da plataforma continental, que são mobilizados pelas

ondas. Os maiores teores de grãos de algas foram verificados entre Santa Cruz

(próximos às estações P11 e P12) e Barra do Saí (P 18), com teores médios de 60%,

atingindo valores superiores a 80% nas fraçöes de areias muito grossas, médias e

finas. Rumo ao sul as areias apresentaram teores inferiores a 60%.
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AREIAS MUITO GROSSAS AREIAS GROSSAS

FIGURA 7-1 Distribuiçóes dos teores de algas, moluscos e briozoários na plataforma
continental interna entre Carapebus e Barra do Saí, com a representaçåo da
isóbatalimite de mobilizaçáo mais efetiva dos sedimentos de fundo para as
praias.
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A efetiva contribuição dos grãos de conchas de moluscos da plataforma para a

praia situou-se em tomo de  Qo/o, porém teores até 607o em areias mu¡to grossas a

grossas próximos à praia de Jacaraípe.

Adotando-se a isóbata de 20m .como limite máximo para a mobili-acäo dos

grãos grossos a muito grossos, os gräos de briozoários fcaram limitados à plataforma

entre Nova Almeida, na altura de praia Grande (PB) e Santa Cruz (praia de Coqueiral

P13) com teores entre 40 a 60%. Em todas as fraçöes granulométricas foram

encontrados teores altos nas proximidades de Vitória (praias de Bicanga e

Manguinhos, respectivamente P1 e P2) e ao sul de Nova Almeida.

Uma intensa produção de algas coralinas em águas rasas da plataforma pode

ser inferida pelos altos teores encontrados nas areias bioclásticas das praias estudadas

que, por sua vez, causam o engrossamento destas. A existência da relação entre os

aumentos de freqüência e de tamanho dos grãos b¡oclásticos, com a proximidade da

área fonte, já tinha sido reconhecida por Carr et al. (1991).

A importância da proximidade da área-fonte na composição dos sedimentos

praiais pode ser reafirmada pelos padröes de distribuição dos fragmentos de moluscos

e briozoários, pois as maiores concentraçöes desses materiais na plataforma

continental correspondem, em geral, aos maiores teores nas pra¡as adjacentes (Fig. 6-

33). Quanto à granulometria, a presença de grãos de briozoários menores nas praias

que na plataforma cont¡nental deve-se à baixa resistência destes organismos à

abrasão, (Merefield, 1984), aliada à maior suscetibilidade fragmentação nas pra¡as,

onde os processos hidrodinâmicos são mais ¡ntensos.

A freqüência de grãos de briozoários, variando entre 20 e 28o/o na composição

das areias bioclásticas, tende a deslocar o diâmetro médio das areias mistas para o

lado dos grãos mais fnos, como foi verificado nas estações P1 e P2 (praia de

Manguinhos), P8 (praia Grande) e Pl3 (praia de Coqueiral. Nas duas últimas praias, o

diâmetro médio das are¡as mistas situou-se entre are¡as finas a médias, apesar de

considerável contribuição litoclástica de areias grossas (Fig. 6-35).

Portanto, a proximidade de determinada área-fonte, seja ela bioclástica ou

lifoclástica, é um dos fatores que influenciam na composição e distribuição das areias

mistas. Porém, ela não sobrepuja os processos costeiros que agem sobre a

fragmentaçäo, seleção e distribuição destas areias ao longo das praias.
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Anaiisando ainda a distríbuição dos briozoários na plataforma continental intema

observa-se que, apesar dos altos teores deste componente biológico, com

granulometria de areias grossas a muito grossas, entre Nova Almeida (PS) e
proximidades de Santa Cruz (P11), as areias da praia do Rio Preto (P9 e P10)

apresentaram baixos teores ou mesmo ausência de briozoários na composição das

areias bioclásticas. Os altos teores de grâos litoclásticos grossos, que aceleram a

abrasão dos bioclastos (Tanner, 1995), além da alta energia na praia do Rio Preto

podem ser considerados como os fatores responsáveis por abrasão ou mesmo sua

eliminação.

Verifica-se portanto que os grãos de briozoários säo encontrados

preferencialmente em praias com menor energia e com os menores teores de

litoclásticos na composição das areias mistas (Fig. 35), ao longo do litoral estudado,

devido a sua vulnerabilidade à abrasão. As praias de Bicanga (Pl), Manguinhos (P2),

Grande (PB) e Coqueiral (P13) apresentaram condições hidrodinâmicas e sedimentares

favoráveis à deposição dos briozoários. A praia de Mar Azul (P16), com terraço na

antepraia que causa a alta dissipação de energia das ondas, mesmo distante das

fontes pr¡nc¡pais de briozoários da plataforma continental, apresentou 7% deste

componente nas areias bioclásticas, que é um teor relativamente alto para os

briozoários, cujo teor máximo encontrado nas are¡as praias estudadas foi de 17%.

Se os briozoários são rapidamente reduzidos à granulação fina em função da

sua fragilidade, os moluscos e as algas são mais resistentes, sendo encontrados como

areias grossas.

As algas coralinas estão distribuídas, quase homogeneamente, ao longo da

plataforma continental caracter¡zada por areias biolitoclásticas, contudo as distribuições

de seus teores nas areias das praias estudadas são mais heterogêneas. Teores

superiores a 60% de algas coralinas foram verificados nas estações P7 (praia do

Barreiras), Pg e P10 (praia do Rio Preto), P12 (praia de Santa Cruz) , P15 (praia do

Padres) e P16 (praia Mar Azul), (Fig. 6-33). Os maiores teores de algas coralinas nas

estaçôes P7, P9 e P10, onde as areias são predominantemente l¡toclást¡cas, poderiam

ser explicados pela idéia de Tanner (1995), de que teria havido acelerada abrasão

pelos grãos de quartzo de maior dureza e conseqüente eliminação dos bioclastos mais

frágeis. Esta abrasão pode ser intensificada pela maior energia das ondas das praias,

como nas praias do Rio Preto (Pg e P10) e Padres (P15). As praias de Potiri (P17) e
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Barra do Saí (P18), compostas predominantemente por grãos litoclásticos, também

apresentaram teores de algas super¡ores a 50% e teores relativamente altos de

moluscos (3O e 20o/o, respectivamente). Já os altos teores de algas nas areias das

estaçöes P12 e P16 parecem estar assoc¡ados à alta ocorrência deste componente

incrustado sobre as couraças lateríticas presentes da antepraia adjacente.

Sorvinchatt (1965) concluiu que a produção local, a fragmentação e as diferentes

naturezas dos bioclastos dificultam a interpretação das condiçöes hidrodinâmicas. No

litoral estudado, a distribuição quase homogênea dos teores de algas e moluscos

dificulta a compreensão dos processos de distribuição, mas, por outro lado, a

distribuição e a granulometria mais heterogênea dos briozoários poderiam esclarecer

alguns processos hidrodinâmicos.

Conforme foi verificado também por Maiklem (1968), a distribuiçäo inicial dos

bioclastos está relacionada à produtividade dos organismos associados, mas a

distribuição fìnal nas areias depende dos processos hidrodinâmicos atuantes durante a

sedimentação. Os briozoários, cþmo säo mais frágeis e, exibem granulometria mais

f¡na e são depositados em praias com menor energia e com os menores teores de

litoclastos. As algas e, em alguns trechos, os moluscos, foram encontrados nas praias

com maior energia e com altos teores de litoclastos. Fica, portanto, evidenciada a

importância da composiçäo dos grãos na compreensäo dos processos deposicionais

(Michels, 1993).

Em algumas estações, os bioclastos tenderam para fra@es mais grossas na

curva de distribuição granulométrica e em oulras estações aconteceu exatamente o

inverso. Pilkey ef a/. (1967) observaram que o diâmetro médio dos gräos bioclásticos é

mais grosso que dos grãos litoclásticos, talvez pela forma mais achatada ou pela

menor densidade dos primeiros. Mas as formas cilíndricas das algas coralinas

articuladas e cilíndricas ou em blocos dos briozoários, podem ser as responsáveis pela

distribuição granulométrica quase similar entre os grãos. Pilkey et al. (1967) destacam

ainda que, quando a área de produção é próxima da á¡ea de deposição, os bioclastos

apresentam-se maciços e portanto mais densos que os litoclastos. Desta forma grãos

menores de bioclastos säo depositados com grãos maiores de litoclastos.

Os graus de seleção das areias, durante o monitoramento, foram em geral

moderados para as areias mistas, apesar da heterogene¡dade composicional, da

proximidade da área de produção dos bioclastos e do aporte próximo e contínuo dos
143
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litoclastos para as praias. As chuvas que ocorreram no período do monitoramento,

poderiam ter aumentado a vazâo e a carga sed¡mentar dos rios para as pra¡as.

Contudo elas estiveram geralmente associadas às frentes frias que, por sua vez,

seriam responsáveis pela intensificação dos processos de fragmentação das

bioconstruçöes marinhas, dificultando a interpretação dos graus de seleção da

distribuição granulométrica e da composição das areias m¡stas, conforme proposta por

Prager ef a/ (1996).

7 .2.2 Tipologia das praias

A baixa declividade e, principalmente, as crostas lateríticas da antepraia limitam

a atuação mais efetiva das ondas e restringe as tipolog¡as morfodinâmicas das praias

aos tipos intermediários ou dissipativos, inexistindo o tipo refletivo de maior energia

sugerido por Wright et al. (1979). Além disso, nestas condiçöes, as variaçôes dos

níveis de maré, fator destacado em trabalhos realizados por Wr¡ght ef a/. (19S6, 19S7)

e Short ( 1991) nas praias australianas, são muito importantes como fatores

hidrodinâmicos.

A distribuição espacial das couraças na antepraia é também, um dos fatores

responsáveis pela diferenciação das praias, pois ela atua diretamente na altura, ângulo

de incidência e tipo de onda na anebentagão e nos processos de seleção

granulométrica.

Em seu trajeto rumo à praia, as ondas sofrem dissipaçäo, refração e difação
pela presença das couraças na antepraia, dificultando o transporte de sedimentos ao

longo da costa.

Nas praias próximas às desembocaduras fluviais, a pequena capacidade de

transporte longitudinal, aliada à retenÉo de parte dos sedimentos pelas couraças,

favorece o surgimento de praias com grande estoque de sedimentos ao longo da

antepraia, baixa declividade da face de praia, estabilidade topográfica e presença de

dunas frontais.
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Estes tipos de praia podem ser relacionados ao tipo dissipativo proposto por

Wright ef al. (1979), tendo sido encontrado nas praias de B¡canga (estação P1),

Barreiras (estação P7), Grande (estaçâo P8) e Santa Cruz (estação PI2). Na pra¡a de

Mar Azul (estação P16), onde a antepraia é totalmente coberta pelas couraças,

processa-se a inintenupta dissipação das ondas.

As areias da praia Mar Azul, devido à produção carbonática intensa na

antepraia, variaram desde finas a muito grossas durante o monitoramento. Nas demais

estações, de praias classificadas como dissipativas, a açã,o dos processos

hidrodinâmicos na distribuiçäo final das are¡as foi mais efetiva. A dissipação contínua

da energia das ondas de mar aberto, até sua arrebentação na praia, favoreceu a

deposição de areias finas a médias, contendo inclusive briozoários, com seleçöes

moderada a boa.

As praias Formosa (estação P1 l), Coqueiral (estação P13) e Sauna (estação

Pl4) aproximaram-se da tipologia dissipativa, apresentando baixa declividade da face

da praia (beach face), dunas frontais e peguena variação topográfica durante o

monítoramento. Estas estaçöes recebem a carga sedimentar do rio Piraquê-Açu e

apresentam inúmeras cÐuraças dispostas inegularmente nas antepraias superior e

inferior (foresh ore e shoreface). Desta forma houve menor dissipação das ondas e, por

ocasião da maré alta, foram observadas correntes longitudinais.

À medida que as couraças tornam-se mais escassas na antepraia superior ou

tendem a se concentrar na antepraia inferior, processa-se menor dissipação das ondas

devido à maior profundidade das couraças, com consequente aumento da declividade

da face da praia e das alturas de onda na arrebentação.

Estas características foram observadas nas praias de Manguinhos (P2 e P3) e

Jacaraípe (P4 a P6), caracterizáveis como intermediárias, sem contudo, terem sido

determinados os sub-tipos. Nestas praias, por ocasiäo de maré alta, as ondas

apresentaram-se mais energéticas, com anebentação mergulhante e com correntes

longitudinais. As condições das ondas de mar aberto afetaram a morfologia praial, com

predominância de erosão nos meses sob ação de frentes frias. Foi verificado recuo da

praia ao final do monitoramento (Fig. 6-5 e 6-6).

A praia do Rio Preto (P9 e P10) apresentou-se com tipologia intermed¡ár¡a,

exibindo de terraço de baixa-mar durante todo o monitoramento, devido à retençäo de

sedimentos pelas c,ouraças na antepraia superior. A declividade da face de praia
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manteve-se alta a moderada. Por ocasião da maré alta as ondas apresentaram

anebentação mergulhante e por ocasião de maré baixa a praia era dissipativa.

A alta declividade da plataforma adjacente, a presença das couraças

ferruginosas na antepraia infer¡or e a ausência na antepraia superior nas praias dos

Padres (P15), Potir¡ (P17) e Barra do Saí (P18) definem os processos morfodinâmicos

destas praias, que apresentaram características intermediárias de bancos e praias de

cúsp¡de ou bancos e câlhas longitudinais (Wright et al., '1979). As ondas energéticas de

mar aberto arrebentaram primeiramente como mergulhante na antepraia inferior,

devido às couraças ferruginosas, e voltaram a se formar para anebentar novamente na

face da praia como ascendente. Desta forma o domínio reflexivo é limitado à antepraia

superior, sendo dissipativo na antepraia inferior. A praia apresentou recuo associado às

maiores ondas de mar aberto.

Nas praias intermediárias com bancos e calhas longitudinais, bancos e praias

rítmicas e tenaço de baixa-mar, a maior energia das ondas atuando sobre a antepraia

superior depositou nas praias areias compostas predominantemente por litoclastos

e/ou algas calcárias médias a grossas, com boa seleção. Areias fnas a médias, com

seleção moderada e composiçäo ma¡s heterogênea, foram encontradas nas praias

intermediárias sem tipologia definida e areias finas boa seleção, compostas

predominantemente por bioclastos, (exceção P7 na desembocadura fluvial do rio Reis

Magos), foram encontradas as praias dissipativas ou aproximadamente dissipativas.

As distribuições composicional e granulométrica das areias mistas estiveram

associadas a algum tipo morfodinâmico de praia, revalidando a idéia de Maiklem

(1968), que destaca a importância dos processos h¡drodinâm¡cos deposicionais na

distribuiSo granulométrica fnal das areias mistas.

Nas praias intermediárias indeterminadas a heterogeneidade na composição das

areias sugere a existência de ¡números processos seletivos agindo sobre as areias

mistas destas praias, conforme foi sugerido por Carter (1982), cuja interpretação é

dificultada pela prox¡midade da área-fonte dos sedimentos (Scwinchatt, 1965) e pelas

transforma@es sofridas pela ação de ondas na antepraia, com padrão morfolÓgico

indefinido.
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7.2.3 Tendências futura das praias à erosão

Os perfis topográficos das praias associadas aos tabuleiros da Formaçäo

Barreiras mant¡veram-se estáve¡s durante o monitoramento, apresentando pequeno

recuo entre os meses de maio e setembro de 96 e recuperação a partir de outubro de

96. Exceção foi verificada nos perfis das praias de Manguinhos (estação P2) e

Jacaraípe (estação PS), onde o recuo manteve-se até o fim do período de

monitoramento.

A partirde abril de 1996 os teores médios de bioclastos nas are¡as das praias

sofreram incremento (Fig.7-2). As médias do grau de seleção pouco variaram, sendo

verificado um pequeno empobrecimento na seleção granulométrica associado ao

engrossamento das areias mistas. A compreensão da variação da distribuição das

areias mistas, como resposta às variaçöes de energia, foi parcialmente prejudicada

pela heterogeneidade compos¡cional e granulométrica dos sedimentos m¡stos,

conforme já sugerido por Carter (1982) e Carr ef a/. (1991).

O incremento nos teores de bioclastos e o engrossamento dos das areias

poderiam ser atribuídos à maior frequência de oconência de frentes fr¡as no período. O

aumento da energia das ondas intensifica os processos de fragmentação e mobilização

dos b¡oclastos na plataforma continental interna e na antepraia. Desta forma as praias,

quando submetidas à maior energia de ondas, recebem mais sedimentos bioclásticos,

o que contribui, juntamente com a d¡ssipação das ondas, para o equilíbrio sedimentar e

topográfico das praias.

Mesmo havendo intensificação dos processos de fragmentação dos bioclastos e

a proteção das couraças contra às açöes mais erosivas das ondas, as praias

apresentaram variaçåo topográfìca associada às condições meteorológicas, com

retrogradaçâo praial em alguns trechos, não sendo portanto estes fatores suficientes

para que as praias adquirissem característ¡cas construt¡vas.

Com o aumento na freqüência e nas intensidades das frentes frias, com

consequente aumento na energia das ondas, nas praias onde as couraças

apresentaram-se distribuídas mais escassamente, a erosão seria mais favorecida, já

gue as ondas sofreriam menor dissipaçåo. Esta s¡tuação foi verificada nas praias de

Manguinhos e Jacaraípe (P2 a P5).
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FIGURA 7-2 Valores médios mensais dos teores de b¡oclastos, dos diâmetros médios e dos
gr¿lus de seleçáo da distribuiçáo granulométrica (em phi) das areias mistas das
estações Pl a P18, de jane¡ro de 96 a janeiro de 97. Observa-se incremento
dos teores de bioclaslos a partir de maio de 96, com o aumento de incidência de
frentes frias .

A estreita planície costeira, nas adjacências das desembocaduras fluviais (Martin

et al., 1996), aumenta a vulnerabil¡dade à erosão das praias deste trecho do litoral,

talvez mais exacerbada pela fragilidade dos bioclastos. Young & Mann (1985)

constataram que, sob condições de energia de ondas mais altas e em fundos rugosos,

há a intensificação da fragmentação, podendo haver a completa eliminaçâo dos

bioclastos.

No caso de subida do nível relat¡vo do mar, parte dos sedimentos da plataforma

continental deíxa de ser mobilizada pelas ondas incidentes (Muehe & Sucharov, lg8l)
diminuindo, desta maneia, o transporte dos sedimentos marinhos para as praias. Os

sed¡mentos marinhos de áreas submersas constituem a principal fonte para as praias

e, neste trecho, as cargas fluviais não seriam suficientes para suprir a diminuição desse

aporte. A planíc¡e costeira e as praias näo apresentar¡am acúmulo de sed¡mentos

suf¡c¡ente para que houvesse ef¡ciente intercâmbio de sedimentos entre a praia e a
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antepraia, em resposta ao deslocamento de energia da antepraia para o perfil emerso,

conforme o modelo de adaptação do perfil praial em resposta à elevação do nível do

mar, sugerido por Brunn (1962). Desta forma, as praias apresentariam erosão. Com a

continuidade da subida do nível do mar as praias seriam destruídas, e as ondas

incidentes atingiriam as falésias da Formação Barreiras que, desta maneira, passaria a

representar a principal fonte de suprimento de areia às praias.

O trecho do litoral, associado aos tabuleiros da Formação Barreiras, apresenta

ainda ocupaçâo humana intensa, que causa a destruição das dunas frontais e diminui

a disponibilidade de sedimentos através da retençäo das areias pelos obstáculos

representados pelas edificações sobre as feiçôes deposicionais costeiras. Desta forma,

verifica-se a intensificação dos problemas erosivos das praias em resposta às

alteraçöes do nível relativo do mar e ao adensamento da populaçåo humana nessas

áreas.
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Os estudos de processos de sedimentaçâo e de morfodinâmica das praias

perm¡t¡ram distinguir um grupo de praias associado à planície deltaica do rio Doce e
aos depósitos quaternários ao pé das falésias da Formação Baneiras, coincidindo com

a subdivisão da planície coste¡ra quaternária do litoral do Espírito Santo proposta por

Martin ef a/. (1996).

A dinâmica sedimentar atual, nas praias associadas à planície deltaica do rio
Doce, representam a cont¡nuidade dos processos de evolução e desenvolvimento da

planície costeira nos últimos milênios, tendo como fonte principal a carga sedimentar

do rio Doce. As altemâncias nos sentidos dos ventos na região, geram inversões nos

rumos das ondas incidentes e das correntes longitudinais e, juntamente com o bloqueio

de transporte de sedimentos efetuado pelo fluxo do rio Doeæ, são responsáveis pela

assimetria da planície costeira. O maior desenvolvimento da planície ao norte da

desembocadura destaca a importância das ondas e conentes geradas pelos ventos

alísios, principalmente sob ação do Fenômeno El Niño, que bloqueia as frentes frias

antes de chegarem ao litoral capixaba.

A proximidade da desembocadura do rio Doce e sua influência atuando como

molhe hidráulico determinam a morfodinâmica ao longo das praias. As características

texturais das areias próximas à foz sâo semelhantes àquelas encontradas no leito do

rio, cujo aporte contínuo fca retido na praia e antepraia dos perfis adjacentes devido à

ação de armadilha efetuada pelo molhe hidráulico. Deste modo, são encontrados

abundantes sedimentos fluviais e marinhos constituindo o perfil praial emerso e

submerso, neste trecho caracterizado por praias intermediárias.

Nas praias mais ao sul, e distante da desembocadura, foi verificado eficiente

intercâmbio de areias grossas a muito grossas, hoje depositadas nos cordöes

Iitorâneos e na praia, cÆm as da antepraia. Esta troca processa-se sob ação de altas

ondas incidentes, que alcançam a linha de costa com arrebentação ascendente,

proporcionada pela alta declividade da plataforma continental interna e antepra¡a.

Neste trecho as praias apresentam-se refletivas.



Sendo os processos de sedimentação atuais análogos aos responsáveis pela

evolução milenar da planície, pode-se supor que as praias associadas, mesmo

registrando recuos do perfil praial em adaptação às alternâncias das intensidades e

direção das correntes, apresentem tendência à construção, com sedimentos

disponíveis suficientes para responder morfolog¡camente a uma possível subida do

nível relativo do mar, sem recuo muito acentuado.

O setor correspondente aos tabuleiros da Formação Baneiras apresenta

plataforma continental interna muito rugosa pela presença das couraças lateríticas

ferruginosas da Formação Baneiras. Estas feições encontram-se recobertas por

construções carbonáticas e por fragmentos e areias bioclásticas grossas a muito

grossas, que constituem a principal fonte de sedimentos para as praias adjacentes.

Uma segunda fonte, seria representada pelas areias litoclásticas méd¡as provenientes

das cargas fluviais e erosäo das falésias na Formaçáo Barreiras.

Os bioclastos apresentam grande diversidade na composição, sendo três os

componentes principais: as algas coralinas, os moluscos e os briozoários. As algas

coralinas e moluscos apresentam distribuição aproximadamente homogênea em todas

as fraçôes granulométricas ao longo do litoral, sendo as maiores concentraçôes de

algas coralinas verificadas na antepraia, pela abundante produção nestes locais. Os

maiores teores de briozoários säo verificados nas are¡as grossas e muito grossas

localizam-se preferencialmente em águas profundas, devido a sua maior

suscetibilidade à fragmentaçáo sob a ação de ondas e correntes.

A d¡stribuição inicial influenciada pela proximidade da área fonte, a resistência

do bioclasto à fragmentação e, pr¡nc¡palmente, os processos hidrodinâmicos envolvidos

no transporte e deposição seriam os fatores principa¡s atuantes que defnem as

características composicionais e granulométricas finais das areias biolitoclásticas ao

longo das praias. Uma vez depositadas juntas, as areias bio e litoclásticas apresentam

distribuiçâo granulométrica similar e respondem igualmente aos processos

hidrodinâmicos.

A presença das couraças femlginosas na antepra¡a e na plataforma continental

¡ntema determinam ainda o comportamento das ondas que chegam *r r"T:i



energia às praias adjacentes e, desta forma, restringem as praias aos tipos

intermediários e dissipativos. Já, a disposição irregular das couraças na praia e
antepraia, atuando sobre o grau de exposição das praias às ondas incidentes, os
poucos aportes fluviais e as diferenças nas propriedades físicas das areias das praias

constituiriam as características locais responsáveis pelas diferentes tipologias locais.

Análises multivariadas aplicadas às características sedimentológicas das areias,

às declividades da face da praia dos perfis praiais e às alturas da onda na

arrebentação (Hb) poderiam contribuir para se compreender melhor o significado da

diversidade da composição das areias na determinaçâo da tipologia das praias. Porém,

a declividade da face da praia e a altura da onda da arrebentação são dependentes no

nível da maré no momento da observação e da distribuição espacial das couraças na

antepraia, que se apresentam temporal e espacialmente heterogêneas, interferindo,

desta forma, no grau de confiança dos testes.

Por outro lado a coleta dos dados de praias, sob diferentes níveis de maré,

possibilitou a identificação de diferentes comportamentos e tipologias praiais já que,

por ocasiåo de maré baixa, as praias associadas aos tabuleiros da Formaçåo

Barreiras apresentavam características dissipativas, com as couraças lateríticas

fenuginosas da antepraia parcialmente emersas.

A tendência à fragmentação e à completa eliminação dos bioclastos é, muito

provavelmente, responsável pela planície costeira estre¡ta à retaguarda das praias,

com maior desenvolvimento próximo às desembocaduras fluviais.

Com o aumento nas frequências e nas intensidades das frentes frias, e
conseqüente aumento na energia das ondas, as praias onde as couraças

apresentaram-se mais esparsamente distribuídas seriam as primeiras a sofrer erosão

e, caso se confirme a tendência atual da subida do nível do mar, as praias poderiam

ser completamente erodidas. O recuo da linha de costa neste trecho do litoral capixaba

desencadearia inúmeros problemas, já que a área encontra-se densamente

urbanizada.
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PRANCHAS



PRANCHA 1

(A)

AREIAS DA PRAIA GRANDE, PB
( A ) 1,00 e 0,71mm, aumento 7x, Predomínio de fragmentos de moluscos (M). Presença de algas
incrustantes (Al), equinodermas (E) e quartzo (Q).
( B) 0,50, 0,35 e 0,25 mm, aumento 27x. Predomínio de algas coralinas articuladas (AA) e incrustantes
(Al) e fragmentos de moluscos (M). Presença de briozoários (B) e foraminíferos (F).

AREIAS DA PRAIA DO RIO PRETO, P1O
( C ) 1,00 e 0,71mm, aumento 7x Abundantes gräos de quartzo, predomínio de algas coralinas
articuladas (AA), incrustantes (Al) e fragmentos de moluscos (M). Foraminíferos bentônicos e
incrustantes (Fl).
( D ) 0,50, 0,35 e 0,25 mm, aumento 20x. Predomínio de algas coralinas articuladas (AA). Foraminíferos
móveis (F) abundantes.

(c)

(B) (D)

r60



(A)

PRANCHA 2

AREIAS DA PRAIA DOS PADRES P15 ( A ) 2,00 e 1,41mm, aumento 8x e ( B ) 1,00 e 0,71 mm,
aumento 10x: predomínio de algas coralinas incrustantes (Al) e fragmentos de moluscos (M), presença
de algas articuladas (AA). (C) 0,50, 0,35 e 0,25mm, aumento 15x: Predomínio de algas coralinas
articuladas (AA) e presença de foraminíferos móveis (F).

l6l

(B)

(c)
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ANEXO II

LOCALIZAçÃO DAS ESTAçOES DE AMOSTRAGEM DAS PRAIAS DE BICANGA (P1) A POVOAçÃO (P24) - ES

da casa de Pedra. Alinhamento poste

mafgem lêste da rua

Hotel. Alinhamento postes de

sul da praia do Rio Prelo.

no caminho da duna em

â entrada pare

margem none dâ fua

mergem sul da rua.

case de esqu¡na com a

quins do muro

das conslruçoes

muro de 73,3m que

de chegada. Alinhamento:

delimitadas por



ANEXO lll Condiçoes meteorológicas observadas em campo e fases lunares do
d¡as de amostragem.

18,19,20 e 21 de
janeiro de 1996

Tempo bom. Vento NE durante toda a
amostragem

1E a20,
minguante;
21 nova.

12, 13 e 14 de
fevereiro de 1996

Tempo bom. Ventos moderados E-NE dias ,12 e
13. Entrada de vento S-SE diâ 14.

M¡nguante

15, 16 e 17 de
março de 1996

Cond¡ção pós-frontal, tempo bom. Vento E-NE
durante a amostragem, embora os ângulos de
¡nc¡dência das ondas, em grande maioria,
herdassem as condicóes de lemDestede

Minguante

19, 20 e 21 de abril
de 1996

Condiçâo de frente fda ¡ntensa. Ventos fortes S-
SE- Chuvas

Nova

17, 18e19de
maio de 1996

Frente fria. Vento S-SE no dia 17, E-NE dias iB e
19. Chuvas

Nova

14 e l5 de junho
dê 1996

Cond¡ções pós-frontal. Ventos fracos E. Minguante

18, 19e20de
iulho de 1996

Tempo bom. Ventos moderados e fortes NE. Sol. Nova

16, 17 e 18 de
aqosto de '1996

Tempo bom. Ventos fortes de S-SE Nova

20,21 e22de
setembro de 1996

Frente fria. Vento SE-SW. Crescente

17, 19 e 20 de
outubro de 1996

17 Frente fria e ventos SW moderados. i 9 e 20
Tempo pós-frontal. Ventos NE moderados

1 /, NOVa
19e20
1rcs¡¡nla

15, 16 e 17 de
novembro de 1996

15 Tempo bom, ventos moderados de NE. Sol.
16 e l7 Chuva. Vento forte de NE. Condiçáo prê
frontal. Frente Fria, com ventos de SW dias
conseoüenles

Nova

16,22 e 23 de
janeiro de 1997

Tempo bom. Ventos moderados de NE. Sol.
22e 23 Cheia
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ANEXO IV
DAOOS OCEANOGRÁFICOS OBTIDOS A PARTIR DA PRAIA E VALORES ESTIMADOS PARA ENERGIA (E),









Legenda:
ONDAS: ' mudanças dos sentidos de inc¡dênc¡a das ondas em função da pouqas rugosidades da zona submarina próxirna e/ou
acompa¡hando a l¡nha de costa (0"I " s€m ¿ona de surfe; - s€m onda-



anexos

ANEXO V Paråmetros estatíst¡cos, segundo Folk e Ward (1957), das are¡as do berma
praial, em ph¡.

D¡åmetro Desvio Assimetria D¡åmetro Desvio Ass¡metr¡a
_ médio padrão méd¡o padrão
P1 P2

Fev96 1.81

Mar 96 7.85
Abr96 1.68

Mai 96 1.86
Jun 96 1.85

Jul 96 2.OO

Ago 96 1.49
Set 96 1.85

0.69 -0.03
0.63 -0.03
0.61 4.01
0.50 0.o7
0,70 4.1 I
0.70 -0.10
0.89 -0.06
0.76 -O.14

Mar 96 1.69
Abr 96 1.60
Ma¡ 96 1 .45
Jun 96 1.11

Jul 96 1 .72
Ago 96 1,50

Set 96 1 .51

Out 96 1 .70
Nov 96 1.63
Jan 97 2.6

0.91 4.04
o.79 0.06
0.75 .A.23

o.a2 4.20
o.77 0.02
0.35 -0.13
o.52 4.07
0.49 0.00
0.54 0.04
0.84 -0.19

Fev 96 0.52 O.72 0.36

Out 96 1.40 0.57 0.04
Nov 96 1 .23 0.63 0.09
Jan 97 1.75 0.63 0.01

P4
Jen 96 1.86
Fev 96 1.61

Mar 96 1.88

Abr 96 1.72

Mai 96 1.82
Jun 96 1 .45

Jul 96 2.OA

Ago 96 2.OO

Set 96 1.23

Out 96 1 .57
Nov 96
Jan97 1.58

Jan 96 1 .72

Fev 96 1.75

Mar 96 2.94
Abr 96 2.21

Ma¡ 96 'l .34

Jun 96 0.89
Jul 96 1 .49
Ago 96 1.47

Set 96 1.77

Out 96 1.44

Nov 96 1.77

Jan 97 2.86

0.69 -0.10
o.71 0.09
o.44 4.12
0.83 -0.07
0.76 0.00
1 .15 0.03
0.67 4.14
0.87 4.30
o.52 -0.15
o.74 4.12
0.64 -O.14

o.54 -0.16

0.51

0.48

0.54

0.46
o.52

0.95

0.57
o.52

0.65
0.54

0.59

0.02
-0.01

-0.06
0.01

0.06

o.o2
4.14
-0.08
-0.03
-0.08

{.01
P6P5

Jân 96
Fev 96
Mar 96
Abr 96
Mai 96
Jun 96
Jul 96
Ago 96
Set 96
Out 96
Nov 96
Jan 97

1.78
1.29

1 .34

1.42
1.17

1.40
1.75
1.65

0.95
o.87

0.98
1.15

0.99
1.03

o.92

0.93
0.66

0.99
0.80

1.10

-0.16
0.11

-0.01

4.72
0.10
0.10
-0.29
o.23
0.13
0.06
0.49
o.o2

Jân 96
Fev 96
Mar 96
Abr 96
Mai 96
Jun 96
Jul 96
ASo 96
Set 96
Out 96

Nov 96
Jan 97

r.86
1.74

L86
1.49
1.75

69
76
79

7516
27
41

31

2.O4

1.83
1 .47

0.67 {.19
0.60 0.01

0.61 -0.05
o.82 4j4
0.62 -0.16
0.67 -0.19
0.68 -O.20

0.70 {.19
0.59 -0.14
0.67 4.21
0.56 0.07
0.58 -O.12

Legenda:
D¡âmetro Médio

areiã muifo grossa -1 a 0 ph¡
areia gfossa 0- 1 phi
a¡eia méd¡a 1 -2 phi
areiaf¡na2-3ph¡
areí mu¡to fina 3- 4 ph¡

Desvio Padrão (greu de seleçåo) Assimetria
Pobre a muito pobre >1,0 phi Simétrico - 0,05 a 0,05
Moderado 0,5 a 1,0 phi Assimelria positira > O,Os
Bom < 0,5 ph¡ Assimetria negativa < -0,05

t7l



anexos

Cont¡nuaçåo do ANEXO V...

D¡åmetro Desv¡o Ass¡metria D¡åmetro Desv¡o Assimetria
__ méd¡o padrão méd¡o padräo
P7 P8

Jan 96 2,O7

Fev 96 2.47
Mar 96 1.91

Abr 96 2.73
Mai 96 1 .71

Jun 96 2.03
Jul 96 1.U
Ago 96 1.73
Set 96 1 .68
Out 96 1.37
Nov 96 0.48
Jen 97 1.26

Jan 96 3.13
Fev 96 3.09
Mar 96 3.06
Abr 96 1.90
Mai 96 1.83
Jun 96 2.46
Jul 96 2.44
Ago 96 2.88
Set96 3.00
Out 96 3.00
Nov 96 3.o7
Jan 97 3.10

-0.01

4.10
4.28
-0.09
0.0s
-0.46
{.43
{.48
{.05
-0.06
4.14
4.12

0.99

0.60
0.96
0.62

0.96
0.93
0.94
0.90

0.93
1 .21

o.77
1 .12

-0.26

-0.40

4.26
0.0r
4.14
-0.35

-o.27
-0.10

-0.06

0.19

0.42
0.39

0.38
0.38
0.46

1.11

1.03
0.94

0.94
0.89
0.42

0.44
0.45
o.44

Pl0P9

Jan 96 0.55
Fev 96 1 .14

Mar 96 0.97
Abr 96 0.86
Mai 96 0.82
Jun 96 0.97

Jul 96 0.84
Ago 96 0.63
Set 96 O.87

Out 96 0.58
Nov 96 0.78
Jan97 0.99

Jan 96 1.23
Fev 96 0.94
Mar 96 O.92

Abr96 0.81

Mai 96 0.80
Jun 96 0.82
Jul 96 0.69
Ago 96 1 .45
Set96 0.68
Out 96 1.10
Nov 96 0.89
Jan 97 0.90

0.68 0.30
0.58 0.19
0.59 0.19
0.43 0.00
0.41 0.00
0.38 0.01

0.39 4.02
0.67 0.20
0.43 -0.05
0.67 0.27
0.55 0.24
0.62 0.32

0.61

0.51

o.u
0.46
0.48

0.54

0.45

0.57
0.36
0.43

o.52

0.52

0,09

0.26
0.15

0.19
o.23

0.21

0.16
o.o7

0.10
-0.04

0.20

0.26

P12P11

Jan96 1.98
Fev 96 2.20
Mar 96 1.98
Abr 96 2.29
Ma¡ 96 L99
Jun 96 2.05
Jul 96 2,13
Ago 96 1.90

Set 96 1.39

Out 96 1 .31

Nov 96 1.81

Jan 97 1.96

Jan95 1.89
Fev 96 1.93
Mar 96 2.69
Abr 96 2.72
Mai 96 2.57
Jun 96 2.7'l
Jul 96 2.Ag
Ago 96 2.92
Set96 2.99
Out 96 2.57
Nov 96 2.50
Jan 97 2.67

0.39 4.02
1.44 4.52
0.67 -0.09
0.78 -0.32
0.88 -0.39
0.69 4.22
0.53 -0.24
0.59 4.U
0.52 -0.31

0.74 .A.U
0.82 4.32
0.70 -0.22

0.50
0.61

0.58
o.u
0.50
0.50

0.50
0.68
0.62

o.82
0.50
0.60

0.03
4.12
0.04
-0.06

0.03
-0.04

4.22
-0.05
4.26
4.26
0.01

4.03
Legenda:

D¡âmetro Méd¡o
are¡a mu¡to grossa -1 a 0 ph¡
areie grossa G 1 phi
are¡a méd¡a I -2 phi
areiefina2-3ph¡
arei muito fina $ 4 ph¡

Desv¡o Padrão (grau de seleÉo) Ass¡metria
Pobre a muito pobre >1,0 ph¡ Simétrico - 0,05 a 0,05
Moderado O,5 a 1,û phi Assimetia positi¡a > o,Os
Bom < 0,5 ph¡ Ass¡metria negâtiva < -0,05

t72



Continuação do ANEXO V...

Diåmetro Dêsv¡o Assimetria D¡åmetro Desvio Assimetria
_ _ méd¡o padråo méd¡o padrão
Pl3 P14
Jan 96 2.85
Fev 96 1.82
Mar 96 1.93

Abr 96 1 .78
Ma¡ 96 1 .92
Jun 96 1 .81

Jul 96 2.21

Ago 96 1.97
Set 96 1.78

Out 96 1 .77

Nov 96 1 .80
Jan97 1.83

00.52 -0.23

0.51 0.03
0.48 0.09
0.51 -O.14

0.52 4.25
0.48 4.06
0.66 {.01
0.65 0.10
0.50 0.01

0.81 -0.05

o.71 -0. t 0
0.69 0.03

Jan 96 1.99
Fev 96 1 .97
Mar 96 2.13
Abr 96 1.98
Ma¡ 96 2.01

Jun 96 1.92

Jul 96 2.09
Ago 96 2.02
Set 96 2.28
Out 96 2.08
Nov 96 1.90

Jan 97 3,O7

0.02

0.04
0.09
0.01

0.01

-0.12

{.02
0.04

-0.32
o.o2

0.15
-0.43

0.61

o.47

0.58
0.47

0.49
0.58
0.50
0.46

0.79
0.51

0.59
0.54

Pl5 Pl6
Jan 96 1.09
Fev 96 1 .O4

Mar96 L01
Abr96 1.10
Me¡ 96 1 .'lO

Jun 96 1.03

Jul 96 1.03
Ago 96 0.97
Set 96 1.O2

Out 96 0.93
Nov 96 1.10

Jan97 1.09

Jan 96 2.26
Fev 96 2.3.3

Mer 96 2.09
Abr 96 2.38
Me¡ 96 L39
Jun 96 1.63
Jul 96 1 .49
Ago 96 1.41

Set 96 0.90
Out 96 1 .57
Nov96 1.55

Jan97 1.63

0.76 -0.41

o.71 -0.39
0.89 -0.45

o.71 -0.35
'f .09 0.10
1.00 4.20
1.00 0.14
1.01 0.15
1.55 0.09
1.08 -0.09

0.95 -0.O2

1 .O2 -0.26

0.31

o.32

0.33

0.31

0.3r
0.35

0.34
0.38

0.36
o.37

0.32

0.34

0.07
-0.01

0.04
4.09
-0.01

-0.04
4.16
-0.06

0.04

0.11

0.05
-0.04

P18P17

Jân 96 1.50

Fev 96 0.76
Mar 96 1.74
Abr 96 1.72
Mai 96 1 .61

Jun 96 1.65
Jul 96 1.85
Ago 96 1 .49

Set 96 1.33

Out 96 1.62
Nov 96 1 .40

Jan97 1.58

Jân 96 l.60
Fev 96 O.73

Mar 96 1 .63
Abr 96 1.52

Mai 96 2.O2

Jun 96 1.75

Jul 96 1.33
Ago 96 1.73

Set 96 1.45

Out 96 1 .73

Nov 96 1.58
Jan 97 1.65

0.56 4.1I
o.47 4.12
0.57 -O.12

0.54 4.07
0.63 4.32
o.57 -O.12

0.75 -0.03

0.67 -0.19

o.52 -0.13
0.67 -0.15
0.58 417
0.58 4.14

0.77

0.56
0.59

0.56

0.61

0.59
0.57

0.60

0.63
0.60

0.83

0.63

-o.21

-o.27
-0.18

4.22
-0.13
4.12
-0.42

-0.14
-0.10
-Ð.21

4.22
-0.15

Legenda:
D¡âmetro Méd¡o

areia muilo grossa -l a 0 phi
are¡agrossaGlphi
areia média 1 -2 phí
are¡afina2-3phi
arei mu¡to fina & 4 phi

Desv¡o Padråo (grau de seleção) Ass¡metria
Pobre a muito pobre >1,0 ph¡ Simétrico - 0,05 a 0,05
Moderâdo û,5 a '1,O fi Assimelria positiva > 0,05
Bom < 0,5 phi Assimêtria negaliva < -0,05
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Continuaçåo do ANEXO V...

médlo padrão
P19 P20
Jan 96 -1.13 0.50 0.05
Fev 96 4.54 0.30 4.26
Mar 96 4.62 0.49 {.13
Abr 96 4Á4 O.29 -0.19
Mei 96 4.44 0.33 -0.14

Jun 96
Jul 96 {.68 0.36 {.06
Ago 96 -0.68 O.28 -0.06

Set 96
Out 96 -1.22 0.45 4.03
Nov 96 -0.6 1 O.27 -0.13
Jaî 97 -0.54 0.37 -O.O2

Jan 96 0.69
Fev96 0.66

Mer 96 0.Æ
Abr 96 O.25

Mai 96 0.49
Jun 96
Jul 96 0.21

Ago 96

Sêt 96 0.29

Out 96 -0.04

Nov 96 4.82
Jan 97 0.38

0.82 0.29
0.57 0.20
0.50 0.19
0.83 0.31

0.76 0.13

0.56 0.15

o.41 0.14
0.65 0.13
o.37 -0.05
0.48 0.22

P21 P22
Jan 96 1.17
Fev 96 1.74
Mar 96 1.62

Abr 96 0.95
Mei 96 1.O2

Jun 96
Jul 96 1.18
Ago 96 0.86
Set 96 0.91

Out 96 0.86
Nov 96 0.90
Jan 97 O.A2

Jen 96 1 .O1

Fev 96 1 .44

Mar 96 O.73

Abr 96 0.98
Mai 516 0.67

Jun 96
Jul 96 0.96
Ago 96 0.67

Set 96 0.39
Out 96 0.83
Nov 96 0.64

Jaî97 1.12

0.60 0"11

o.37 -Oj2
0.63 0.06
0.60 0.08
0.50 0.00

0.50 0.00
o.47 4.02
0.49 -0.01

0.54 0.07
0.48 0.05
0.66 {.13

0.80
o.44

0.66

0.81

0.51

0.60
o.71

0.69
0.65

0.59
0.68

4.20
4.17
0.03
{.13
-0.10

-0.10
-0.l0
4.09
-0.08
0.03
0.01

P24
Jan96 0.80
Fev 96 0.50
Mar 96 0.40
Abr 96
Mai 96 1.23

Jun 96
Jul 96 0.7'l
Ago 96 0.88
Set 96 O.47

Out 96 0.64
Nov96 0.89
Jan 97

JanS O.Æ
Fev 96 O.57

Mar 96 0.93
Abr 96 0.66
Mai 96 0.71

Jun 96
Jul 96 0.61

Ago 96 1.o4

Set96 0.55

Out 96 0.43
Nov 96 0.50

Jen 97

0.63 0.03
0.4'l 0.13
0.65 4.18
0.68 0.13
0.68 0.00

0.50 0.06
0.74 0.07
0.65 4.25
0.41 4.27
0.53 -0,01

o.46
0.52
0.62

0.68

o.73
0.59

0.85
0.65
o.54

0.04
4.O2
4.02

0.06

0.01

0.08
0.15
-0.16

0.1r

Legenda:
Diåmetro Médio

areia muilo grossa -1 a 0 phi
areiâ grossa 0- I phi
areia méd¡a 1 -2 ph¡
arc¡afina2-3phi
are¡ mu¡to fina & 4 phi

Desv¡o Padråo (grau de seleçåo)
Pobre a muito pobre >1,0 phi
Moderado O,5 â 1,O phi
Bom < 0,5 phi

Assimetria
S¡métrico-0,05a0,05
Assimetria positivã > 0,O5
Assimetriâ negaliva < -0,05



anexos

ANEXO Vl Parâmetros granulométricos das areias do ten¿¡ço arenoso sob a antepraia
coletadas a 10 e 25 metros do máximo recuo da onda do perf¡l topográfico
transversal da estaçáo 2l (Praia de Comboios). Janeiro de 96

D¡åmetro Desv¡o Ass¡metria D¡åmetro Dew¡o Assimetr¡a
f!€l¡o padråo médio padråo

ro m 

- 

2srn

2.17 0.60 4.20
areia fina Moderado P/ lado das

grau de are¡as grossas
sefeção

2.27 0.49 4.14
areia fina Bom grau P/ lado das

de s€leção areias grossas
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