
1 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM 

CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE – PPGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaac da Silva Santos 

 

 

MODELAGEM DO FUNDO DO ESTUÁRIO DO SERINHAÉM – BA: 

MORFOLOGIA E GRANULOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana - Bahia 

Julho de 2015 

 
 

 



2 

 

 

Isaac da Silva Santos 

 

 

 

 

 

MODELAGEM DO FUNDO DO ESTUÁRIO DO SERINHAÉM – BA: 

MORFOLOGIA E GRANULOMETRIA 

 

 

 

Elaboração final da dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do 

Ambiente, como requisito obtenção do título de Mestre em 

Ciências ambientais.  

 

 

 

Orientadora: Profª Drª Marjorie Cseko Nolasco 

 

 

 

Feira de Santana – Ba 

Julho de 2015 
 



3 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM 

CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE – PPGM 

 

 

 

 

 

MODELAGEM DO FUNDO DO ESTUÁRIO DO SERINHAÉM – BA: 

MORFOLOGIA E GRANULOMETRIA 

 

Elaborada por 

Isaac da Silva Santos 

 

 

Como requisito para obtenção do grau de 

Mestre em Ciências Ambientais 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Marjorie Cseko Nolasco (Presidente/Orientadora) 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana – Ba 

Julho de 2015 



4 

 

 

Resumo 

 

O crescimento demográfico nos últimos anos ocorreu de modo acelerado afetando 

diretamente áreas de interesse ambiental, principalmente na zona costeira. Os estuários, áreas 

de grande importância ambiental, produtos de interação rio-mar, estão entre os maiores 

afetados, pois entre outras coisas se prestam a portos, industrias navais e pesqueiras, além de 

geralmente acolherem diversas comunidades tradicionais extrativistas. Na Bahia, estado com 

a mais extensa área costeira do Brasil, os estuários são relegados e pouco estudados, e o do 

Serinhaém, ligado a segunda maior baía do Estado, a de Camamu, não é diferente. Este estudo 

elaborou um modelo de distribuição granulométrica e morfologia de fundo do Serinhaém, 

constituindo uma base para futuros estudos na área. A coleta de sedimentos e dados de 

profundidade deu-se em 136 estações de coleta decampo após a fase inicial de levantamento 

bibliográfico, e permitiu a construção de um banco de dados que posteriormente deu suporte 

as modelagens. As amostras de sedimentos sofreram análise granulométrica clássica por 

peneiramento, e posteriormente todos os dados foram modulados espacialmente. Observou-se 

que o estuário do Serinhaém é um estuário dentro de um sistema estuarino maior que conflui à 

Baía de Camamu, possuindo uma morfologia de fundo que apresenta características do relevo 

superficial com a presença de degraus em direção a foz. Em relação à granulometria 

encontrada, mostrou-se predominantemente arenoso, com frações de sedimento cascalhosos 

na sua calha. O levantamento dessas informações é básico para subsidiar estudos ambientais e 

auxiliar o planejamento territorial e o manejo dessa área estuarina, atualmente objeto de 

diversos empreendimentos turísticos e de um complexo da indústria naval.  

 

Palavras-chave: Sedimentos; Ambientes Costeiros; Estuários; Morfologia de Fundo. 
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Abstract 

 

The population growth in recent years was accelerated manner directly affecting areas of 

environmental interest, especially in the coastal zone. The estuaries, areas of great 

environmental importance, river-water interaction products, are among the biggest affected 

because among other things lend themselves to ports, naval and fishing industries, and 

generally receiving several extractive traditional communities.In Bahia, the state with the 

most extensive coastal area of Brazil, estuaries are relegated and little studied, and the 

Serinhaém, on the second largest state in the bay, the Camamu, is no different. This study 

produced a particle size distribution model and Serinhaém the bottom morphology, providing 

a basis for future studies in the area. The collection of sediment and depth of data occurred in 

136 sampling stations after the initial phase of literature, and allowed the construction of a 

database that later gave support the modeling. The sediment samples were classic particle size 

analysis by sieving and subsequently all data has been spatially modulated. It was observed 

that the Serinhaém estuary is an estuary within a larger estuarine system that converges the 

Bay of Camamu, having a bottom morphology which features surface relief features with the 

presence of steps toward the mouth. Regarding the found particle size, showed predominantly 

sandy, gravelly with pellet fractions in its trough. The survey of this information is basic to 

subsidize environmental studies and assist the territorial planning and the management of this 

estuarine area, currently the subject of several tourism enterprises and a complex of the 

shipping industry. 

 

Key words:  Sediments, Coastal Enviromental, Estuaries, Morphology of the bed. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento demográfico brasileiro deu-se de maneira vertiginosa especialmente 

nas zonas costeiras do país, pois estas oferecem vantagens locacionais ambientais e 

socioeconômicas. Entretanto a expansão dos assentamentos urbanos nestes ambientes sem um 

planejamento adequado, tem sido observada como uma atividade de ocupação conflituosa. 

Os conflitos gerados pela atividade antrópica no meio ambiente refletem-se em 

desmatamentos com a consequente destruição de habitats, poluição de recursos hídricos e 

exploração desmedida de recursos pesqueiros, lançamento de efluentes químicos em corpos 

d’água pela atividade industrial e alterações na dinâmica sedimentar, em suma, degradação 

dos mais diversos ecossistemas. 

Neste quadro, os estuários tornam-se áreas de grande interesse, pois devido a mistura 

de água salgada e doce, favorece a fixação de diversos ecossistemas, como os manguezais, 

que devido à alta produtividade primária e condições ambientais favoráveis para desova de 

diversas espécies, atraí variadas espécies de peixes, moluscos, crustáceos e algumas espécies 

de aves. O valor nutricional dessas espécies termina por atrair atividades pesqueiras e de 

mariscagem, ampliando deste modo os usos, e logicamente os riscos. Para além destes 

motivos, os estuários também facilitam as atividades portuárias e de navegação. 

O estuário do Serinhaém, como a maioria dos estuários baianos é pouquíssimo 

estudado. Está localizado na mesorregião do Baixo Sul do Estado da Bahia, compondo a 

segunda maior baía do Estado, a baía de Camamu, no seu trecho mais a norte. Este configura 

um sistema estuarino, e por diversos aspectos ecológicos e socioeconômicos é um ambiente 

muito rico, caracterizado por ecossistemas distintos de influência flúviomarinha e marinha.   

A região do estuário do Serinhaém está em uma área de potencial turístico, devido aos 

seus atrativos naturais, essa atividade vem ganhando expressão ao longo dos últimos anos, e 

as suas implicações ainda não foram avaliadas. O estuário é também utilizado para o 

transporte de pessoas e mercadorias entre o município de Ituberá e comunidades ribeirinhas.  

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Pratigi, abarca o estuário do Serinhaém em 

sua totalidade. Esta APA tem pouco mais de 15 anos e desde o processo de ampliação de seus 

limites tem sido desenvolvido estudos quanto aos seus aspectos físicos e biológicos. 

Entretanto o estuário carece de informações básicas quanto a seus aspectos físicos e 

ecológicos, apresentando poucos trabalhos científicos relacionados a sua dinâmica que 

possam servir de background orientador de planejamento para a região. 
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Estes modelos são fundamentais para acompanhar os efeitos futuros das atuais ações 

de proteção e conservação e do desenvolvimento social e sustentável na(s) APA(s) e nos 

demais ecopolos da Pratigi, já que o estuário e a zona costeira são os receptáculos “finais” 

da(s) bacia(s) fluvial(is) que o constitui(em), ajudando assim em atividades de monitoramento 

destes ambientes. 

Esta lacuna gerou o objetivo deste estudo: ampliar os dados básicos sobre este 

ambiente. Nesse contexto, essa pesquisa busca responder algumas questões sobre o estuário: 

como se comporta a dinâmica estuarina do Serinhaém? E quais são as suas principais 

características? Para responder a essa pergunta utilizar-se-á duas informações básicas: a 

morfologia de fundo e a distribuição dos sedimentos. 

Este trabalho é produto do convênio entre a UEFS e a OCT que envolve a APA do 

Pratigi e estudos diversos, sendo uma linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM). Os dados coletados e os 

sedimentos utilizados nesta dissertação estão sento analisados em outros projetos de mestrado 

e devem resultar em trabalhos sobre geoquímica da água, salinidade, marés, estes restritos ao 

estuário e ao PPGM; e na UFBA trabalhos sobre a biota de fundo como foraminíferos e 

outros, já compondo novas parcerias. 

Este trabalho fez o levantamento da morfologia de fundo e da granulometria em 30 

perfis transversais com 136 pontos de coleta ao longo dos seus 30 km, e criou um modelo de 

fundo de distribuição de sedimentos e de morfologia, que buscam auxiliar a compreensão da 

dinâmica estuarina. Estes modelos podem vir a subsidiar futuros trabalhos ambientais 

desenvolvidos na região do Estuário. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Estuários 

O termo “estuário” é uma variação da palavra latina “aestuarium”, e segundo Miranda 

et. al. (2002), o significado é “maré ou onda abrupta de grande altura”. Já segundo Fernandes 

(2010), estuário significa “pântano ou canal”. Os dois significados apresentam características 

do mesmo ambiente, indicando a transição entre as águas doces do continente e as águas 

salgados do oceano. 

Diversos períodos glaciais moldaram no Tercio-Quaternário as feições costeiras ao 

redor do mundo. No litoral brasileiro, a variação do nível do mar no Quaternário recente foi 

responsáveis por mudanças nas relações de deposição/erosão. A progradação da linha de 

costa, a inundação de vales fluviais, e a formação de terraços marinhos, são indícios das 

modificações do relevo em função deste período, refletidos na configuração dos estuários 

(KJERFVE, 1989; SUGUIO, 1999; GUERRA & CUNHA, 2005; GENZ, 2006).  

O estuário é um ambiente complexo e extremamente importante, com uma riqueza 

biológica diferenciada em função da interface continente-oceano; à qual também lhe atribui 

uma relevância econômica em função da navegabilidade e atividades portuárias desenvolvidas 

em seu entorno. Logicamente, constitui-se como área susceptível a forte pressão antrópica, 

estrategicamente adequada para instalação de assentamentos urbanos, estando assim sob risco 

sistemático de poluição e modificações diversas.  

Nos países tropicais como o Brasil, a diversidade de ecossistemas associadas ao 

sistema estuarino inclui marismas, matas, restingas, apicuns, brejos, e muito expressivamente 

os manguezais. Para Duarte & Vieira (1997):  

Sendo os estuários uma zona de confluência de águas fluviais e marinhas, a 

sua hidrodinâmica é favorável à retenção de nutrientes que aí afluem, 

sustentando, por isso, uma atividade biológica intensa nas zonas estuarinas, 

capaz de as transformar em autênticos viveiros de peixes e crustáceos, de 

importância vital na economia de muitas comunidades ribeirinhas. 

(DUARTE & VIEIRA, 1997, p.42). 

 

Esta visão traz o ambiente estuarino à luz de uma perspectiva biológica, apresentando 

importantes atributos ecológicos e endossando a necessidade de pensar a conservação dessa 

área, para a manutenção da biodiversidade (FIDELMAN, 1999; FERNANDES, 2012).  
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Devido a mistura de águas, as espécies vegetais são halotolerantes, entretanto, 

apresentam pequenas variações, a exemplo dos mangues que variam dentro do estuário, 

conforme a salinidade do mesmo. De acordo com Schaeffer-Novelli (1995): 

“O manguezal é um ecossistema costeiro, típico de regiões tropicais e 

subtropicais, de solo negro, bem lodoso e profundo, propaga-se nas 

enseadas, estuários e lagunas de água salgada, sujeito ao regime das marés. É 

constituída de espécies vegetais lenhosas típicas, além de micro e 

macroalgas, adaptadas à flutuação de salinidade e caracterizadas por 

colonizarem sedimentos predominantemente lodosos, com baixos teores de 

oxigênio.” (SHAEFFER-NOVELLI, 1995, p. 5) 

Essas espécies estão adaptadas à variação flúvio-marinha dos estuários e, 

consequentemente à presença de sal, sendo indicadoras da quantidade do mesmo no solo e na 

água. Por esse aspecto o ambiente estuarino pode ser dividido em Sub-regiões salinas, 

definidas a partir do valor percentual de sal no ambiente, indo desde a zona onde há o 

domínio fluvial (a presença de água doce é maior) à zona euhalina, cujo gradiente de 

salinidade equivale a zona de maior contato com o mar. As espécies mais expressivas de 

mangues nos estuários do Brasil são a Rizhofora mangle, Laguncularia racemosa e Avicennia 

Shaueeriana (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995; LACERDA, 2009). 

Muitas são as ciências que se propuseram a estudar esses ambientes transicionais, e 

para tal necessitavam defini-lo, o que não se mostrou uma tarefa muito simples, considerando-

se que os estuários apresentam complexidade quanto as suas características de mistura de 

águas, a sua gênese, ou ainda suas características bióticas e bioquímicas, produzindo uma 

diversidade de definições de acordo com a abordagem e o objetivo do estudo a ser realizado, 

seja de cunho geológico, oceanográfico, biológico, químico, físico, entre outros. 

Diante dos diferentes aspectos fisiográficos que compõe cada região estuarina, os 

estuários ganham singularidades que os diferenciam de um para o outro. Um parâmetro, 

sinalizado como base para posteriores pesquisas é a dinâmica sedimentar dentro deste 

ambiente. Para Suguio (1980), os estuários são “ambientes de deposição sedimentar, 

característicos por corpos de água rasa e salobra, presentes na foz de vales fluviais afogados, e 

são formados ou pela elevação do nível do mar e consequente erosão regressiva, ou pela 

submergência do continente”. 

Essa abordagem dada por Suguio (op. cit) sinaliza não só para os processos 

hidrodinâmicos como propõe Pritchard (1967), mas também para aspectos geológicos do 

ambiente estuarino. Diversos são os trabalhos que caminham na vertente de analisar a 
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dinâmica sedimentar dentro do ambiente estuarino como Dalrymple et. al. (1992); Meireles 

et. al., (2002); D’agostini, (2005); Lessa, (1998, 2005); Couceiro & Schettini, (2010). 

Podemos encontrar definições que fortalecem a necessidade de estudos 

sedimentológicos do ambiente estuarino. Dalrymple et. al. (1992) conceitua o estuário como 

um “limite mais a jusante de um vale afogado que constitui um ambiente de deposição 

sedimentar influenciado por processos fluviais e marinhos”.  

São estas, condições necessárias para a criação de fácie sedimentar mista, uma vez que 

o estuário compreende desde os limites fluviais do vale afogado as fácies de maré. Durante 

períodos de maior vazão e condições climáticas propicias ao aumento do escoamento 

superficial e provável oscilação da maré dentro do estuário, a quantidade de carga sedimentar 

carreada dentro dos limites do estuário é maior (SILVA et. al., 2006). 

De acordo com Dyer (1995) e Miranda et. al. (2002) a quantidade de material carreado 

para um estuário por suas mais distintas fontes, é responsável por formar fácies sedimentares 

como bancos e barras arenosas junto a desembocadura do canal. Esse processo de acúmulo 

sedimentar junto a desembocadura de um estuário, a partir da consequente retenção de 

sedimentos marinhos e fluviais, é responsável pela formação dos deltas (D’AGOSTINI, 2005; 

SILVA et. al, 2006). 

 

2.2 Classificação dos ambientes Estuarinos 

A tentativa de classificação para os estuários há muito está ancorada em seus aspectos 

físicos ou em sua dinâmica.  Silva (2000) abordou em uma revisão de literatura diferentes 

critérios para classificação dos estuários. Antes deste estudo, Duarte & Vieira (1997), já 

abordavam diferentes técnicas e critérios adotados para classificar um estuário segundo suas 

características. Ainda por essa vertente, Miranda et. al. (2002) não só aborda os processos de 

classificação, bem como detalha as dinâmicas físicas que ocorrem neste ambiente. 

A dificuldade de propor uma classificação está em estabelecer um critério que abranja 

os diferentes tipos de estuários, considerando que estes variam entre si, seja no seu processo 

de formação, ou até mesmo na sua dinâmica apresentando uma variabilidade muito grande 

(SILVA, 2000). São características diversas, e justamente por isso, os parâmetros fisiográficos 

e hidrológicos são tomados como ponto de partida para as abordagens mais diversas, e 

consequentemente para pensar formas de classificação. 
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Nos estudos sobre estuários, vários parâmetros foram adotados para classifica-los, 

podemos citar, por exemplo: Hansen & Rattray (1966), que classificam o estuário segundo a 

estratificação; Fairbridge (1980), se apropria e complementa uma classificação proposta por 

Pritchard (1952), onde estes classificam um estuário pela sua morfologia; Kjerfve (1989) que 

busca classificar o estuário caracterizando as zonas de influência (fluvial, de mistura e do 

oceano) em associação a sua formação geomorfológica. 

Os estuários podem ainda ser classificados segundo o seu gradiente de salinidade, com 

o auxílio do “sistema de Veneza”, e neste caso necessita-se de um estudo para saber até onde 

a maré se estende dentro da área do estuário, classificando o domínio do estuário pelo regime 

de maré ou pela drenagem fluvial, (MIRANDA et. al., 2002; MEDEIROS, 2007).  Neste 

modo, temos o parâmetro hidrológico como fator preponderante no critério de classificação. 

Observa-se que entre as diversas classificações propostas para os estuários, existem 

como critérios comuns a: morfologia, salinidade, circulação e processos de mistura, e por fim, 

o padrão de estratificação da água, (RAMOS, 1993; SILVA, 2000; MIRANDA et. al., 2002). 

Alguns destes parâmetros serão discutidos, ponto a ponto adiante, em especial aqueles que 

têm os aspectos necessários ao desenvolvimento deste estudo: a morfologia e os aspectos 

sedimentológicos. 

 

2.3 Morfologia de Estuários 

Os ambientes costeiros sofreram grandes modificações no período Quaternário, tendo 

suas feições geomorfológicas atuais esculpidas em especial pelos processos de elevação do 

nível do mar. Portanto, é preciso sempre estar claro que as feições da topografia costeira atual 

possuem uma relação intrínseca com os depósitos quaternários (SUGUIO, 1984).  

Pritchard (1952), propõe uma classificação a partir de seus aspectos morfológicos, na 

qual agrupa os estuários em quatro classes distintas, considerando a sua morfogênese: (I) 

Planícies Costeiras; (II) Formado por Barras; (III) Fiordes; e (IV) formado por outros 

processos. Para Duarte & Vieira (1997) o aspecto negativo deste critério é a generalização dos 

estuários em suas áreas mais restritas e não considerar as distinções nos fenômenos 

hidrodinâmicos. 

Em Faibridge (1980), as classificações desenvolvidas por Pritchard (1952; 1967) que 

até então enfatizavam o processo de formação das feições morfológicas, são revistos, e de um 
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modo mais amplo, este propõe uma nova classificação, na qual este considera as feições 

morfológicas e não somente os seus processos de formação. (Figura 1). 

De acordo com Miranda et. al. (2002), os estuários de Planície Costeira são mais 

comuns nas zonas tropicais e subtropicais, tem a forma de “V”, com seu fundo preenchido por 

lamas e sedimentos finos e com granulometria mais grosseira em direção a sua foz. Esses 

estuários são comuns na zona costeira brasileira, formaram-se durante as transgressões 

marinhas no Holoceno, que inundou os vales dos rios. Comumente têm canais estreitos e são 

compridos em sua extensão, (DUARTE & VIEIRA, 1997; SILVA, 2002). 

Os estuários construídos por barra, têm a sua gênese também ligada à inundação dos 

vales fluviais durante a última transgressão marinha, entretanto, processos “intensos” de 

sedimentação na sua foz, deram origem a barras sedimentares (BERNARDO, 2009). Para 

Miranda et. al. (2002), os rios que alimentam esse tipo de estuário têm uma descarga variável 

e podem transportar grande quantidade de sedimentos a ponto de mudar a morfologia da 

barra; sendo que esta tende a estreitar a foz do rio. 

Os estuários do tipo Fiordes são formados por ações glaciais, associados ao 

Pleistoceno, tem uma estratificação muito forte e apesar de estreitos em sua forma, são 

geralmente de águas profundas (DUARTE & VIEIRA, 1997). Já estuários formados por 

outros processos podem o ser por processos tectônicos, como falhas, ou subsidência local, 

podendo apresentar feições compostas em seu interior ou ser formados por erupções 

vulcânicas, entre outros fatores, (SILVA, 2000).  

A formação deste tipo de estuário pode ocorrer devido à elevação de parte do 

continente em que se encontrava o vale interior do rio, e a sua morfologia pode ser de um 

canal entrecortando regiões montanhosas, ou afunilando com aumento gradual de 

profundidade (MIRANDA et. al., 2002). 
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Figura 1 – Tipos de estuários segundo suas características fisiográficas. 

Fonte: Fairbridge (1980) adaptado por Miranda et. al. (2002). 

 

Diversos autores propõe estudos na linha da geomorfologia de ambientes estuarinos ou 

de suas feições morfológicas em decorrência do aporte sedimentar, como por exemplo Perillo 

(1996), D’agostini (2005), Bernado (2009), Santos (2009), Silva et. al. (2011), entre outros. 

O processo de circulação estuarina com a dinâmica de transporte sedimentar, é 

responsável pela modificação da morfologia, bem como dos perfis praiais adjacentes. Cabe 

lembrar que algumas atividades humanas, podem interferir bruscamente nos processos de 

acreção/erosão sedimentar dos ambientes deposicionais.  

Em sentido longitudinal a configuração morfológica de um estuário apresenta 

características de drenagem similar em alguns pontos à um sistema fluvial no seu médio 

curso. Para compreensão das partes morfológicas de um estuário, por “talvegue”, utiliza-se o 

conceito de Guerra & Guerra (2008), que considera o mesmo como “linha de maior 

profundidade no leito fluvial. Resulta da interseção dos planos das vertentes com dois 

sistemas de declives convergentes”.  

O “Canal Fluvial” será entendido como o local de escoamento da drenagem que apresenta 

a maior profundidade. Isso quando um estuário for brevemente dividido devido a ocorrência 

de ilhas vegetadas, os canais de menor profundidade, podem ser considerados “sub-canais”.  
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Decorrente da existência de sub-canais, considera-se nesse estudo “Margem Norte” e 

“Margem Sul”, respectivamente as bordas norte e sul do estuário. Quando necessário referir-

se as margens dos sub-canais estuarinos, será utilizado apenas os termos “margem esquerda” 

ou “margem direita”, a partir da direção da drenagem de montante a jusante. 

 

2.4 Aspectos Sedimentares do Ambiente Estuarino 

Estudos de abordagem sedimentológica no ambiente estuarino, estão relacionados aos 

processos de oscilação do nível do mar durante os últimos milhares de anos, e compreende 

abordagens regionais ou locais, devido às diferentes características fisiográficas da zona 

costeira e suas interações (SUGUIO et. al., 1985). Tomando o pouco conhecimento sobre 

essas características, Tricart & Silva (1968) propuseram estudos sobre as unidades regionais, 

a partir de uma perspectiva geomorfológica, discutindo as alterações do nível do mar e suas 

implicações na formação de depósitos quaternários.  

Barbosa e Dominguez (1996) realizaram um compêndio de informações geológicas e 

revisões literárias sobre geologia do Quaternário do Estado da Bahia que contempla de modo 

satisfatório o estudo destes depósitos. Outra abordagem muito rica está nos trabalhos de 

Suguio & Martin (1976) e Suguio (1983-1984) e Suguio et. al. (1985) que propõe uma série 

de estudos sistematizados sobre as transgressões marinhas e a progradação dos depósitos 

arenosos quaternários na costa brasileira. 

É considerável a quantidade de estudos relacionados, nas últimas décadas, às 

características sedimentares do ambiente costeiro, tendo como objeto de estudo os estuários 

(Dalrymple et. al., 1992; Ramos, 1993; Dyer, 1995; Lessa, 1998, 2005; D’agostini, 2005; 

Santos, 2009), seja em relação à suas fácies sedimentares ou a composição de seus depósitos. 

Entretanto, o processo de sedimentação do ambiente está também relacionado a fatores, como 

a dinâmica hídrica dentro do estuário, gradiente de salinidade, condicionantes meteorológicas, 

fontes de sedimento, morfologia do estuário e fluxo de energia do ambiente (D’AGOSTINI, 

2005). 

Para Guerra e Guerra (2008) sedimento é um “material originado pela destruição de 

rochas preexistentes, susceptível de ser transportado e depositado”. Esse processo 

“destrutivo” do material rochoso, chama-se intemperismo, e pode ter sua causa ligada a 

processos naturais, sendo estes, físicos (ou mecânicos), químicos ou biológicos (SUGUIO, 

2003). Já Laporte (1969) pontua que o processo erosão, transporte é condicionado ao clima, a 



20 

 

energia do seu fluxo, a topografia e as características físico-químicas do material disponível, 

que pode ser de origem orgânica ou inorgânica. 

 

2.5 Processos de Transporte e Deposição em Estuários 

Os processos geológicos de erosão, transporte e deposição, são mecanismos 

importantes do ciclo sedimentar e estão intimamente ligados ao agente geológico que 

possibilitará esse fenômeno. Os estuários, compreendem normalmente, o baixo curso de um 

rio, e são caracterizados pela quase ausência de erosão, baixo transporte e alta deposição 

sedimentar. Porém, é necessário considerar que outros agentes, além dos rios, agem dentro do 

ambiente estuarino, como por exemplo as marés. 

Para Suguio (2003), a erosão natural, ou sem interferência antrópica, é um “fenômeno 

através do qual a superfície terrestre é desgastada e afeiçoada por processos físicos, químicos 

e biológicos de remoção que modelam a paisagem”. É possível também observar em Guerra 

& Guerra (2008) essa abordagem da erosão como “conjunto de ações que modelam a 

paisagem”. 

O processo de mistura de água com diferentes densidades é um fator importante ao 

considerar o processo de erosão no ambiente estuarino que ocorre principalmente em seus 

limites, na porção onde os domínios de água salgada ou doce são maiores. A velocidade da 

corrente de drenagem fluvial diminui ao chegar na região estuarina, principalmente devido ao 

encontro com a maré (MIRANDA et. al., 2002).  

Logo, com a maré baixa, o fluxo fluvial é maior, o que leva à precipitação de material 

particulado de granulometria fina, principalmente no alto curso do estuário, onde há o 

domínio de várzea. Entretanto com a cheia da maré e a entrada de águas oceânicas, o processo 

erosivo ocorre na parte baixa do estuário, junto a sua foz (DYER, 1994). 

Para Laporte (1969), o fluxo da descarga fluvial transporta materiais sedimentares de 

variadas granulações por tração, através de saltos e rolamentos, ou em suspensão, 

depositando-os em um delta ou na foz de um rio, devido a condições de baixa declividade. 

Porém, para muito além da topografia, é necessário considerar, no processo de transporte 

outras condicionantes como morfologia do canal estuarino, rios afluentes, marés e ventos. 

É comum que o regime de marés tenham uma influência muito forte no transporte 

estuarino, pois esta interage com o fundo. Ramos (1993) enfatiza que o mais expressivo 

agente geológico de transporte de material sólido particulado para os oceanos é o rio, 
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considerando que o gelo enquanto agente de transporte nos estuários, limita-se a regiões 

polares e o transporte atmosférico é relativamente menor que o transporte fluvial. 

De acordo com Couceiro & Schettini (2010) “o transporte dos sedimentos através do 

estuário até que alcancem a região costeira é controlado pelo aporte fluvial de sedimentos e 

pelo padrão de circulação estuarino”.  Devido à mistura no interior do ambiente estuarino, a 

energia dos fluídos tende a ser menor e, com isso, há a deposição do material de 

granulometria mais pesada, como a areia, enquanto os sedimentos particulados mais finos 

como a argila e o silte, permanecem em suspensão.  

Com a energia dissipada pela mistura de águas tem início o processo de deposição dos 

sedimentos dentro da porção central estuarina. De acordo com Suguio (2003, p.37),  

“Deposição corresponde à fase de sedimentação e/ou acumulação de 

partículas essencialmente minerais, em meios subaquoso ou subaéreo 

móveis, sob condições físicas e químicas normais, isto é, muito parecidas 

com as existentes nas superfícies terrestres (temperaturas superficiais e 

pressões atmosféricas). 

 

Porém é importante considerar o ambiente estuarino, não somente como um ambiente 

de sedimentação, mas também como um ambiente de transição dos sedimentos continentais 

para os oceanos, e vice-versa, pois o material sedimentar que chega até o ambiente estuarino 

pode ter sua origem através do transporte fluvial, marinho, e das terras em suas adjacências.  

Sob esse panorama, alterações na dinâmica de erosão ou deposição sedimentar, podem 

modificar a morfologia de um estuário, bem como resultar na progradação ou retrogradação 

da linha de costa adjacentes ao mesmo, reconfigurando a paisagem litorânea, como observado 

em Muehe (2006), e com fortes implicações sobre a gestão da zona costeira, como discutido 

em Moraes (2007).  

 

2.6 Aspectos Granulométricos de Estuários  

Segundo Guerra & Guerra (2008), granulometria é “a dimensão dos diâmetros dos 

materiais detríticos”. E em um ambiente estuarino a distribuição granulométrica dos 

sedimentos é um ótimo parâmetro para compreender, entre outras características: a dinâmica 

fluvial (a capacidade e a competência do rio), processos transgressivos passados, formação da 

morfologia do ambiente estuarino, bem como identificar alterações na história da paisagem. 

Porém, Suguio (1973) atenta para o fato de que, para entender melhor a questão 

granulométrica, é preciso considerar o diâmetro das partículas, sem esquecer que estas 
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raramente são regulares em forma. Logo, é preciso ter bem definido a escala granulométrica 

com a qual se pretende trabalhar, sendo estas por diâmetro, por volume ou por área.  

É muito comum, na maioria dos trabalhos granulométricos, os autores adotarem a 

escala φ (fi) (ver tabela 1), proposta por Krumbein (1934), pois esta é uma escala com 

intervalores regulares, e que simplifica os métodos estatístico facilitando a sua descrição e a 

representação gráfica dos resultados obtidos (SUGUIO, 1973; DIAS, 2004; LANA et. al., 

2006).  

 

Tabela 1 – Escala Granulométrica 

Fração Granulométrica Diâmetro (mm) 

Seixo 8,00mm – 4,00mm 

Grânulo 4,00mm – 2,00mm 

Areia Muito Grossa 2,00mm – 1,00mm  

Areia Grossa 1,00mm – 0,500mm 

Areia Média 0,500mm – 0,250mm 

Areia Fina 0,250mm – 0,125mm 

Areia Muito Fina 0,125mm – 0,063 

Silte e Argila < 0,063 

Fonte: Krumbein (1934) adaptado por Suguio (1973). 

 

Segundo Perillo (1995), os aspectos sedimentares de um estuário é a consonância de 

diversos fatores, sendo uma das mais importantes: “a fonte de sedimentos, que pode ser a 

partir do rio, da plataforma adjacente, transportadas por correntes litorâneas e introduzido no 

estuário pela ação das marés ou deriva litorânea”. À luz dessa visão, a composição 

granulométrica dos sedimentos está atrelada à dinâmica de erosão na fonte. 

De acordo com Suguio e Bigarella (1990), segundo a granulometria dos sedimentos de 

fundo é possível compreender a capacidade da drenagem fluvial, que seria a quantidade 

máxima de sedimentos que um rio pode transportar. Já a competência é a velocidade do fluído 

que permite o transporte de distintos diâmetros propensos ao carreamento 

(CHRISTOFOLETTI, 1981; GUERRA & GUERRA, 2008).  

Para Perillo (1995), “os ambientes litorâneos em particular estão sujeitos à condições 

de maiores de fluxos de energia e, por isso, estão propícios tanto a modificações maiores de 
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suas geoformas quanto alterações na sua distribuição sedimentar em curto período de tempo”. 

Podem ser os processos hidrodinâmicos (drenagem fluvial, circulação, ondas e marés) e 

condicionantes atmosféricas, fatores fundamentais para a distribuição sedimentar (DYER, 

1994). 

Suguio (1973) aborda sistematicamente os principais aspectos e métodos de trabalho 

com análise granulométrica dos sedimentos. Ela utiliza a variação do diâmetro dos grãos para 

poder descrever a suas propriedades físicas e estabelecer relações com outros fenômenos que 

influenciam na distribuição das partículas sedimentares. 

Os métodos de análise granulométrica dependem obviamente do objetivo do trabalho a 

ser realizado, por exemplo, para análise de sedimentos grosseiros, cujo detalhamento da argila 

seja irrelevante, pode-se adotar o método de “peneiramento a seco”. Entretanto, quando o 

objetivo do estudo envolver os sedimentos finos, pode-se adotar o método de “pipetagem”. 

Estes métodos são descritos com suas eventuais vantagens e aplicações nas obras de Suguio 

(1973); Dias (2004); e Lana et. al. (2006). 

A composição granulométrica é um método da análise sedimentológica que 

compreende descrição da propriedades dos grãos, considerando as propriedades minerais, 

arredondamento, esfericidade e postulando, a partir da descrição a proveniência dos 

sedimentos. Essas informações há muito são utilizadas para ajudar na compreensão das fontes 

dos depósitos sedimentares. 

O conhecimento do sistema estuarino pode ser facilitado na integração de estudos 

morfológicos e sedimentológicos. Dados de profundidade e granulometria em consonância, 

abrem o pressuposto para a compreensão dos processos erosivos e deposicionais. Essas 

informações permitem ao pesquisador identificar zonas e correntezas de acúmulo sedimentar 

e entender a energia do ambiente. 

A distribuição granulométrica em ambientes estuarinos, está ligada a dinâmica da 

velocidade do fluxo. Os estuários são entendidos por alguns autores como baixo curso de um 

rio, consequentemente com baixa energia, onde a variação morfológica e sedimentar, pode ser 

correlacionada com os aspectos hidrodinâmicos do ambiente estuarino e a explicar a sua 

natureza (CHRISTOFOLETTI, 1981; DYER, 1995; KNIGHTON, 1998; VERONEZ JR. et. 

al, 2010.) 

 A partir desta premissa, entende-se que estuários são ambientes com características de 

sítios deposicionais de sedimentos com uma granulometria fina, que tenham pouca dinâmica 
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erosiva, e favoreçam os processos deposicionais, condicionados à velocidade do fluxo, ação 

de condicionantes atmosféricos, e características morfológicas presentes na região em que se 

encontra. 
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3. ESTUÁRIO DO SERINHAÉM  

Este capítulo tem por objetivo fazer um apanhado sobre o estado do conhecimento 

acerca da área de estudo naqueles aspectos pertinentes aos objetivos desta dissertação, assim 

desprezou-se os aspectos bióticos não vinculados aos sedimentos, abordando-os apenas no 

que diz respeito ao material já produzido e publicado pelo projeto APA Pratigi, do qual este 

estudo é parte. Os aspectos socioeconômicos também não foram aprofundados. 

Buscando ordenar a expansão urbana e assegurar qualidade ambiental, o poder público 

nas mais diversas esferas, instituí a criação das Unidades de Conservação. Segundo o artigo 

2° da Lei Federal n° 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), tais áreas constituem espaços territoriais, seus recursos ambientais, e 

também águas jurisdicionais com relevantes características naturais.  

A expansão dos assentamentos urbanos sem um planejamento adequado, tem sido 

caracterizado na literatura como uma atividade de ocupação conflituosa, e um desafio a gestão 

e planejamento ambiental (MORAES, 2007). O Estado da Bahia não foge a essa realidade de 

expansão urbana e de atividades econômicas sobre áreas de importância ambiental, 

destacando-se a mesorregião do Baixo Sul que se encontra no Corredor Central da Mata 

Atlântica com fragmentos que apresentam bom estado de conservação. 

 Diante disso, com o intuito de assegurar a diversidade biológica em consonância com 

uma ocupação antrópica de forma planejada, foi criada por Decreto Estadual n° 7.272, em 2 

de Abril de 1998, a Área de Proteção Ambiental do Pratigi – APA do Pratigi. A área que 

compreende a poligonal da APA situa-se na zona costeira e sinalizava no decreto de criação 

um bom estado das áreas de mangue no Estuário do Serinhaém, indicando a necessidade de 

conservação e maiores estudos. 

Para manter o estado de conservação, o governo do Estado da Bahia ampliou os 

limites da poligonal da APA através do decreto n° 8.036 de 2001. Deste modo a APA do 

Pratigi compreende hoje os municípios de Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Ibirapitanga, Ituberá 

e Igrapiúna. 

 

3.1 Localização 

A APA do Pratigi está localizada na mesorregião do Baixo Sul do Estado da Bahia, 

com limites da sua poligonal: a Leste com o oceano Atlântico; ao Sul com a Baía de Camamu; 

a Oeste com a BA-001; e por fim, ao norte com o Canal de Taperoá e APA de Tinharé-
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Boipeba. Possuindo pouco mais de 85 mil ha, situa-se em um corredor de mata atlântica, entre 

as APA de Camamu (ao sul) e a APA de Tinharé e Boipeba (a norte).  

Dentro dos limites da APA, as variações da paisagem foram adotadas dentro do 

convênio UEFS-OCT como unidades ou ecopolos (figura 2). Dá-se então a divisão da APA 

em três ecopolos: O Ecopolo I – Cordilheiras, encontra-se na porção mais a oeste, e 

caracteriza-se pelos marés de morro; O Ecopolo II – Vale caracteriza-se pela formação de 

vales e a bacia hidrográfica do Rio Juliana; O Ecopolo III – Litorâneo, situa-se na zona 

costeira da APA e caracteriza-se pela presença do Estuário do Serinhaém (  ). 

 

 

Figura 2 – Localização do Estuário do Serinhaém. 

Fonte: Adaptado de SEI, 2014 

 

O Estuário do Serinhaém está localizado no Ecopolo III da APA do Pratigi a 

aproximadamente 320 Km da capital do Estado, Salvador, na região denominada Costa do 

Dendê (Figura 2). Está dentro dos limites dos municípios de Ituberá e Igrapiúna, e desagua na 

Baía de Camamu, onde se encontra com o Oceano Atlântico, em um percurso de 

aproximadamente 30 Km. 
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3.2 Geologia e Geomorfologia  

Segundo Almeida (1977), o litoral baiano está inserido no Cráton de São Francisco, e 

de acordo com Barbosa & Dominguez (1996) e Dominguez (2010), a área do estuário do 

Serinhaém está assentado sobre uma faixa litorânea do Estado da Bahia que inclui três 

unidades Geológicas: O Embasamento Cristalino, a Bacia Sedimentar de Camamu e a 

Planície Costeira (figura 3). O estuário do Serinhaém é um sub-estuário dentro de um sistema 

estuarino maior que é a Baía de Camamu.  

 

 

Figura 3. Mapa Geológico da Região do Estuário do Serinhaém-BA 

Fonte: Dominguez, 2010. 
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Para Guerra & Guerra (2008), uma bacia sedimentar é uma “depressão com detritos 

carregados de áreas circunjacentes”. Dentre as bacias sedimentares do Estado da Bahia, 

encontra-se a de Camamu, no mapa representado por afloramentos do Grupo Brotas (figura 

3). De acordo com Corrêa-Gomes et al. (2005), “As Bacias de Camamu e Sul do Recôncavo 

fazem parte do sistema de bacias geradas durante a separação, no Mesozóico, dos continentes 

africano e a parte Sul do americano” 

Está compreendida entre a Bacia do Recôncavo, ao Norte, e a Bacia do Almada ao 

Sul. Na borda ocidental da Bacia de Camamu encontra-se a falha de Maragogipe, e pela sua 

disposição ao longo da APA marca um desnível topográfico entre as regiões de vales e a 

planície costeira (vide figura 4), além de que a falha estabelece uma ligação entre rochas 

sedimentares e o Embasamento Cristalino (DOMINGUEZ, 2010; BORN et al., 2011). 

 

 

Figura 4 – Desnível entre as regiões da APA do Pratigi observadas do Estuário do Serinhaém 

destacando-se no primeiro plano, graças a vegetação, o espelho de falha geológica. 

 

 

Além desta estrutura maior, Corrêa-Gomes et. al. (2005) & Silva (2009), apresentam 

uma série de falhas e fraturas, e seus tensores com predomínio no sentido NNE-SSW (figura 

5) que compõe o contexto geológico estrutural, como resultante do afastamento continental, e 
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conformam o sistema de falhas de Maragogipe e a bacia de Camamu, tendo, entre eles, o 

estuário do Serinhaém. 

 

 

Figura 5 – Mapa Estrutural simplificado da área apresentando seus lineamentos estruturais 

Fonte: Silva, 2009. Adaptado. 

 

A APA do Pratigi abrange todas as bacias hidrográficas que formam o estuário do 

Serinhaém, entre eles a principal é a do Rio Juliana. A área da bacia é dominada por rochas 

metamórficas, entre rochas granulíticas, tonalitos, e rochas gnáissicas ligadas ao embasamento 

cristalino, além de quartizitos e rochas carbonáticas. 

O Ecopolo III da APA do Pratigi insere-se nos compartimentos denominados Planaltos 

Cristalinos Rebaixados e Planície Costeira. O primeiro está distribuído por uma extensa área 

na zona costeira do Estado da Bahia, e topo das suas cotas altimétricas são inferiores a 300m. 

Segundo Nunes, Ramos e Dillinger (1981) os Planaltos Cristalinos Rebaixados são 

constituídos por dois grupos ou unidades geomorfológicas: Tabuleiros pré-litorâneos e Serras 

e maciços pré-litorâneos. No caso do estuário ele encontra-se na unidade dos Tabuleiros pré-

litorâneos (figura 6).  
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Figura 6 – Mapa Geomorfológico do Ecopolo III da APA do Pratigi 

Base: SEI, 2014. 

 

Os Tabuleiros pré-litorâneos constituídos por sedimentos terciários areno-argilosos, 

ocupam nessa região a retaguarda da planície costeira, em uma posição transitória entre a 

planície costeira e o planalto cristalino. Os tabuleiros pré-litorâneos, na zona adjacente ao 

estuário (figura 7), podem ser entendidos como área sensível à erosão, de relevos dissecados, 

e “limitados em trechos extensos por escarpas que acompanham a falha de Maragogipe, 

separando-se dos relevos da baixada litorânea e das planícies fluvio-marinhas” (NUNES, 

RAMOS e DILLINGER, 1981, p.222). 
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Figura 7 – Superfície erosiva exposta: parede dos tabuleiros pré-litorâneos dissecada pelo estuário. 

 

 

A cobertura sedimentar mesozóica, está na interface entre o Planalto Cristalino (à 

leste) e a planície Costeira, a Oeste, com seus depósitos quaternários. A bacia de Camamu, na 

porção em que se localiza o Estuário do Serinhaém, pode apresentar expressiva cobertura 

sedimentar composta pelo Grupo Brotas (formação Aliança e Sergi). A Formação Sergi, é 

representada extensivamente por sedimento arenoso fino a conglomerático, folhelhos 

vermelhos a cinza esverdeado. A Formação Aliança, segundo Silva & Silva (2005), “se 

caracteriza pela espessa seção de folhelho vermelho-tijolo”. 

Outra feição extremamente importante para compreender o estuário do Serinhaém é a 

planície costeira. De idade quaternária, essas unidades geomorfológicas, podem ser 

caracterizadas pelo processo deposicional, ou de acumulação sedimentar, com distintas 

origens podendo ser marinha, fluviomarinha, continentais, etc. Uma característica da planície 

costeira dessa região são os cordões arenosos, que se estendem ao longo do litoral, observado 

por exemplo, na praia de Pratigi. 
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3.3 Hidrografia 

Tomando por base a Resolução 32/2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 

CNRH, que dividiu o território brasileiro em doze Regiões Hidrográficas, a APA do Pratigi 

encontra-se nesse contexto regional na Região Hidrográfica do Atlântico Leste (CNRH/ANA, 

2014). 

No que se refere ao contexto das bacias do Estado da Bahia, a APA do Pratigi está 

inserida na Bacia do Recôncavo Sul. A APA do Pratigi em toda sua extensão apresenta uma 

quantidade de canais fluviais bastante expressivo. Em escala local, merece atenção a sub-

bacia do Rio Juliana, que tem sua nascente na Serra do Papuã e na Serra de Santa Rita, sendo 

sua drenagem do tipo treliça, um reflexo do controle estrutural condicionador do relevo da 

região. 

A importância da sub-bacia do Rio Juliana está ligada ao fato de ser a maior bacia 

dentro dos limites da APA, e receber como afluentes a maioria dos rios que desaguam no 

estuário do Serinhaém. Segundo Lessa (2007), são estes rios: Juliana, Cachoeira Grande, 

Santarém, Rio das Piabas, Rio Serinhaém, Riacho Maribu, Rio de Barro e Cabatá.  

 

3.4 Aspectos Meteorológicos  

O Clima na APA do Pratigi é classificado, segundo a classificação de Köppen e 

Geiger, como clima Tropical, com os sub-climas Tropical chuvoso de floresta (Af), sem 

estação seca, e Tropical de monção (Am). A porção litorânea encontra-se sobre ação do 

primeiro, que apresenta características de clima quente e úmido com temperaturas elevadas 

precipitações ano inteiro, sem muitas oscilações. 

De acordo com Lessa (2007), “a distribuição da pluviometria mantém sintonia com a 

atuação dos sistemas atmosféricos produtores de chuvas, que acarretam maiores totais 

pluviométricas ao longo do litoral”. Contudo, as precipitações são bem distribuídas ao longo 

do ano, apresentando o seu período chuvoso de março a julho, e o período seco de agosto a 

fevereiro (NUNES, 2009). A média pluviométrica encontra-se ligeiramente acima dos 2.000 

mm por ano, com valores mínimos de 1.800 mm. Já os valores médios de temperatura 

encontram-se superiores aos 26ºC (EL PASO, 2005; LESSA, 2007). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho tem um caráter exploratório e explicativo acerca da dinâmica sedimentar 

do estuário do Serinhaém. Abordando aspectos ainda não estudados de uma área que 

apresenta relevância frente as atividades antrópicas com instalações previstas para o mesmo 

como o complexo turístico, agrícola, naval e mesmo para prévia avaliação dos efeitos de 

proteção estabelecida pela APA. 

O procedimento adotado foi dividido em 3 fases: (1) Atividades de Gabinete; (2) 

Atividades de Campo; (3) Procedimentos em Laboratório. A primeira fase de atividades abre 

e fecha os trabalhos, culminando ao final com sua apresentação, e subdividido como 

atividades iniciais e finais de gabinete, compondo ao final deste estudo 4 momentos. 

 

4.1 Atividades de Gabinete 

Para realização deste estudo foi necessário compreender melhor os processos 

dinâmicos e aspectos fisiográficos de um estuário. Iniciou-se então uma etapa de 

levantamento bibliográfico e constante revisão de literatura, iniciado com trabalhos clássicos 

(CAMERON & PRITCHARD, 1963; PRITCHARD, 1967; FAIRBRIDGE, 1980; 

KJEFERVE, 1989; PERILLO, 1996; LESSA, 1998), que subsidiaram o entendimento sobre 

processos de formação e dinâmica estuarina; principais conceitos e classificações; além de 

processos metodológicos que orientaram a coleta de dados e a análises sobre os mesmos. 

Recorremos a artigos, monografias, dissertações e teses publicadas em repositórios e 

periódicos virtuais, além dos trabalhos desenvolvidos no Projeto “APA do Pratigi” realizado 

pela Universidade Estadual de feira de Santana (UEFS), bem como, a dados secundários e 

material cartográfico, obtido conforme apresentado na quadro 1. 

Essas informações nos permitiram sistematizar as etapas do trabalho de campo em um 

roteiro de observação e coleta de amostras, delimitando os pontos e definindo o roteiro de 

campo na imagem (figura 8).  
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Quadro 1 – Lista do material Cartográfico utilizado como subsidio para o estudo. 

Instituto Material Ano Uso 

Companhia Baiana de Pesquisa 

Mineral (CBPM) 

Mapa Geológico do Estado da 

Bahia, 1:1.000.000 

1996 Consulta 

Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM) 

Base Cartográfica 2008 Consulta 

Diretoria de Hidrografia e Navegação 

(DNH) 

Carta Batimétrica 1110; 1131 1962; 

1960 
Consulta 

Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) 

Imagens SRTM em escala 

1:250.000 

2005 Consulta 

Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) 

Imagens Landsat 7 2000 Produção de Mapa 

Superintendência de Estudos Sociais 

e Econômicos da Bahia (SEI) 

Base Cartográfica 2003 Produção de Mapa 

Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) 

Ituberá - Folha SD-24-V-D-VI 1977 Consulta 

 

 

4.2 Atividades de Campo 

Após o desenho amostral, a primeira etapa de campo constituiu-se com o 

reconhecimento preliminar. Verificou-se, in loco, as estações de amostragem e sua 

viabilidade. A segunda etapa teve como objetivo a coleta de amostras de sedimentos 

superficiais do fundo do canal estuarino e dados como profundidade, salinidade e 

transparência da água (figura 9 C e D). Para tal, os trabalhos de campo foram realizados em 3 

campanhas, no período úmido entre março e abril (ver quadro 2).  

 

Quadro 2. – Campanhas de Campo para coleta de Dados e Amostras sedimentares 

Período da Coleta Condição da Maré Objetivo da Saída de Campo 

28 a 30 de Março de 2014 Sizígia Reconhecimento da Área de Estudo 

04 a 08 de Abril de 2014 Quadratura Coleta de Sedimentos, Salinidade, Transparência 

 

 

  

O planejamento amostral foi realizado em gabinete sobre imagem de satélite 

disponível no Google Earth 8.0, utilizando ferramentas do Envi 4.8 para distribuir as estações 

do ponto mais a jusante do canal, próximo a ponte da Cachoeira da Pancada Grande, até a sua 

foz, na Baía de Camamu (figura 8). E testado na viagem de reconhecimento de campo, o que 

permitiu ajustar os procedimentos e verificar o grau de dificuldade de realização da coleta e os 
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recursos necessários para realiza-la. Nesta etapa foi de fundamental importância, o do 

conhecimento do mestre pescador Ney, para que pudéssemos alinhar o nosso planejamento. 

 

  

Figura 8 – Pontos de Coleta de Sedimentos de Fundo no Estuário do Serinhaém 
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Figura 9 – Trabalhos de Campo: A) Coleta Teste de dados de Salinidade; B) Reconhecimento da Área 

de Estudo; C) Coleta de dados de Salinidade; D) Coleta de dados de Transparência; E) Coleta 

sedimentar com a Draga Van Veen dentro do Canal; F) Acondicionamento das amostras sedimentares; 

G) Coleta manual de amostra sedimentar realizada as margens do Canal. 

F G E 

D C 

B A 
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O conhecimento dos pescadores favoreceu a escolha de barco mais estável para a foz, 

onde necessitava-se de maior peso para coleta de fundo, por conta de profundidade e presença 

de correntes, e ajudou os pontos amostrais que por vezes encontravam-se em áreas emersas.  

A malha amostral foi estruturada no canal central do estuário em 30 perfis de espaço 

regular de aproximadamente 1 km. Cada perfil foi composto com, pelo menos, 3 amostras, 

nas margens e no centro, e em áreas mais largas com espaçamento regular de cerca de 500 m 

entre pontos. 

 

4.2.1 Coleta de Amostras e Dados  

A etapa seguinte na atividade de campo foi realizada entre os dias 4 a 8 de abril com o 

objetivo de coletar sedimentos e dados de salinidade, transparência e profundidade (ver figura 

9 A e B).  Esta atividade foi realizada em maré estacionária e com embarcação para pesca em 

alto mar, o que garantiu maior comodidade e estabilidade para coleta, registros fotográficos e 

descrição dos elementos da paisagem. 

Iniciamos o nosso trabalho amostral na área mais a jusante do canal, localizando os 

pontos com auxílio de um GPS (Global Position System) e, seguindo referências 

metodológicas de coleta de amostras de sedimentos superficiais propostas por Lana et. al. 

(2006), em ambientes emersos coletamos manualmente (figura 9 G), e nos demais, utilizamos 

uma draga amostradora de fundo Van Veen (figura 9 E) com capacidade para 3 L de material 

coletado. 

   O amostrador foi descido com o auxílio de uma corda e acrescido com peso de 

chumbo, por conta de correntes de fundo, principalmente na proximidade da foz, onde a 

profundidade aumentava; buscando manter o cabo mais vertical possível, evitando desvios e 

“barrigas”. Este equipamento é indicado por ser de simples manuseio e muito eficaz no 

recolhimento de grandes volumes de sedimento (FIGUEIREDO JR. & BREHME, 2000).  

As amostras de sedimento foram retiradas do equipamento e colocadas em uma bacia 

plástica, onde foram acondicionadas em sacos plásticos identificados e guardadas para 

posterior tratamento (ver figura 9 F). 

Aproveitamos a coleta de sedimentos para realizar medições de profundidade 

(Apêndice). Aqui, o reconhecimento preliminar com sonar permitiu aferir, para além da 

informação do conhecimento dos pescadores, se estavam ocorrendo disparidades nas medidas 

que, quando identificadas, eram corrigidas com acréscimos de peso na ponta do cabo sobre a 
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draga. O cabo do amostrador de fundo foi previamente graduado com metragem antes de 

iniciarmos a coleta, o que nos permitiu, obter informações referentes a profundidade dos 

pontos amostrais.  

4.3 Procedimentos em Laboratório 

Para o desenvolvimento dos trabalhos laboratoriais, utilizamos o Laboratório de 

Estudos Ambientais (LEA); Geoquímica e Catálise (LAGAC); e de Geociências 

respectivamente do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e da Área de Geociências do 

Departamento de Exatas da UEFS. Os trabalhos com sedimentos para a caracterização 

Granulométrica são consagrados na literatura cientifica, pois tem ajudado a elucidar diversas 

questões relacionadas formação dos ambientes costeiros, e dinâmica dos sistemas 

flúviomarinhos, por isso são sugeridos por diversos autores (SUGUIO, 1973; MUEHE, 1996; 

VENTURI, 2005; LANA et. al., 2006). Na realização desta etapa seguimos conforme o 

fluxograma da figura 10.  

 

 

Figura 10 – Fluxograma da preparação de amostras sedimentares para Análise Granulométrica 
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As amostras foram retiradas dos sacos de campo e colocadas para “secar” em bancada 

durante um período de aproximadamente 36 a 48 horas (figura 11-A) em um ambiente 

coberto. Depois de secas cada amostra foi fracionada pelo método do quarteamento, que 

permite obter-se uma porção representativa e suficiente para análise da amostra total (figura 

11-B).  

Cada amostra assim reduzida foi colocada em uma Placa de Petri e pesada em uma 

balança analítica (ver figura 11-C). Como não há um consenso entre os autores sobre o peso 

ideal que devem ter essas sub-amostras, optamos por valores intermediários entre aqueles 

indicados na literatura. O restante da amostra foi acondicionado e armazenado, para estudos 

posteriores. 

As amostras, já pesadas, foram colocadas em um Becker (figura 11 D) e lavadas com 

água destilada para retirada dos sais solúveis, pois “Este processo evita que as análises 

granulométricas sofram alterações causadas por floculação de argilas ou agregações de 

cristais de sais nos grãos, mascarando a granulometria original” (D’AGOSTINI, 2005, p. 32). 

Posteriormente foi retirada a água do Becker e novamente seca em estufa, a uma temperatura 

de 80 °C por um período de 24 horas (ver figuras 11 E e F). 

Após essa secagem e resfriamento, as amostras foram pesadas novamente na balança 

analítica, assim foi possível comparar o peso entre as amostras com e o sem a presença de sal. 

Para evitar que os sedimentos ficassem agregados uns aos outros, as amostras foram 

levemente desagregadas com o auxílio de um pistilo e um almofariz (ver figura 12-A). 
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Figura 11 – Procedimentos de Preparação para Análise Granulométrica: A) Secagem das amostras 

sedimentares; B) Quarteamento; C) Fração reduzida; D) Fração pesada; E) Lavagem para retirada dos 

sais solúveis; F) Secagem das amostras na estufa. 

 

 

B A 

D C 

F E 
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Figura 12 – Procedimentos de Preparação para Análise Granulométrica: A) Pistilo e Almofariz 

utilizados para desagregar amostras com poucos torrões; B) Lavagem de amostras com muito torrões 

para retirada da fração menor que 0,063 mm; C) Verificação da lavagem da amostra e transparência da 

água; D) Amostra já pesada e identificada após secagem na estufa. 
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Após essa secagem e resfriamento, as amostras foram pesadas novamente na balança e 

levemente desagregadas com o auxílio de um pistilo e um almofariz (ver figura 12-A). Pois 

segundo Souza (2011) para aplicar análises especificas como peneiramento e outros métodos, 

é necessário que as amostras não estejam em forma de agregados e sim na forma de grãos.  

Quando havia quantidade demasiada de agregados e o uso o pistilo poderia de algum 

modo alterar a granulometria original dos sedimentos, realizou-se lavagens em peneira de 

malha 0,063mm para desmanchar os agregados (ver figura 12-B). Quando a água proveniente 

da lavagem apresentava-se incolor (sem particulados oriundos da presença de argila na 

amostra), a amostra era novamente secada e pesada (figura 12 C e D). 

A diferença entre o valor inicial e o valor obtido, pôde-se obter o percentual de lama 

presente na amostra (Apendice 2) A partir daí as amostras eram acondicionadas e levadas 

para peneiramento a seco (figura 13), como descrito em Suguio (1973). A porção de argila foi 

repassada para os estudos geoquímicos sob responsabilidades de outros pesquisadores. 

A etapa do peneiramento constitui na separação dos grãos pelo seu diâmetro, neste 

processo, um conjunto de peneiras com diferentes malhas é colocado sobre mesa agitadora 

que, por vibração, induz o a separação dos sedimentos por granulometria, em diferentes 

intervalos de classes, usou-se a escala de Wentworth, considerada para trabalhos em 

sedimentologia com frações finas e arenosas, como a mais prática pelos seus limites de 

valores inteiros (WENTWORTH, 1926 apud SUGUIO, 1973; DIAS, 2004).  
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  Figura 13 – Peneiramento a seco: A) Amostras em Conjunto de Peneiras granulométricas sobre mesa 

vibratória; B) Pesagem das frações granulométricas após peneiramento.  

Durante essa etapa, cada amostra foi submetida a um peneiramento por 20 minutos 

(figura 13-A). E posteriormente, cada fração granulométrica (figura 13-B) foi pesada. Os 

valores foram anotados, tabulados em planilha (Apendice 3), e as amostras foram 

acondicionadas, identificadas e arquivadas para estudos possíveis. 

 

4.4 Atividades Finais em Gabinete 

Os processamentos finais foram realizados em no Laboratório de Geoprocessamento 

(LAPIG) e no Laboratório de Estudos Ambientais (LEA). Nesta última etapa do trabalho, os 

resultados obtidos em trabalho de campo foram analisados e espacializados para elaboração 

de modelos da variação granulométrica e de profundidade ao longo do ambiente estuarino.  

Na região de coleta do estuário, não há informações sobre a amplitude de maré, as 

réguas mais próximas estão no interior da Baía de Todos os Santos (BTS) e no município de 

Ilhéus; uma dentro da maior baía do Estado, com específicas ocorrências oceânicas e outra em 

costa aberta. 

O modelo de fundo do estuário foi estabelecido a partir das medidas realizadas em 

campo não havendo, nem se pretendendo, realizar correção de maré, primeiro porque isto não 

implicaria em mudança morfológica, segundo porque qualquer tentativa de correção é 

B A 
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bastante discutível frente a distância e a morfologia da costa. Deste modo, este modelo é uma 

estimativa para a profundidade. 

Os dados oriundos da granulometria e profundidade foram organizados em tabela e 

preparados para serem plotadas em ambiente SIG. Como plataforma SIG foram utilizados 

dois programas ARCGIS 10.1 e Surfer 8.0, nos quais os resultados obtidos foram 

interpolados, comparados e interpretados.  

A variação na dispersão granulométrica permitiu analisar o processo de formação das 

feições morfológicas do estuário. Os valores de granulometria e de profundidade foram 

interpolados pelo método de triangulação, permitindo a confecção de modelos de distribuição 

e variação granulométrica, bem como para determinar sub-regiões dentro do estuário. Ainda 

nesta etapa, foram construídos também gráficos, perfis transversais e um perfil longitudinal 

no eixo mais profundo do canal.  

Os perfis morfológicos ajudaram na análise da calha do fundo, e foram realizados em 

escala para comparações, sendo o exagero vertical de 10x para apresentação na dissertação, 

enquanto em laboratório foi realizado de 100x para melhor visualização. As seções 

granulométricas foram construídas também por perfil transversal e longitudinal no eixo mais 

profundo do estuário empilhando de baixo para cima cascalho areia e argila, observando a 

escala 1:100.000.  

Os dados apresentados permitiram dividir o estuário por segmentos, que agrupam 

características como: profundidade média do leito e morfologia, orientação da drenagem, 

largura das margens, salinidade e transparência. Desse modo, o estuário pode ser dividido em 

4 segmentos. 
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5. A MORFOLOGIA E GRANULOMETRIA DE FUNDO DO SERINHAÉM 

De acordo com os dados obtidos em campo (ver apêndice) e sistematizados em uma 

representação gráfica do perfil longitudinal do estuário do Serinhaém (figura 22), a partir da 

tabulação destes dados (quadro 3), apresentamos uma descrição das feições de relevo 

observado. 

 

Quadro 3 – Resumo dos dados dos Perfis Transversais 

Segmentos 
Perfil 

Transversal 

Orientação 

do Perfil 

Orientação 

da 

Drenagem 

Comprimento 

(m) 

Profundidade 

do Canal 
Salinidade  Tranparência 

1° 

1 NW-SE SW-NE 47 2,2 5 1,14 

2 W-E SE-NW 90 2,3 5 1,07 

3 SW-NE S-N 145 3,06 10 0,81 

4 W-E SW-NE 336 3,08 16 0,9 

5 W-E SW-NE 1,018 1,6 16 1,16 

6 W-E SW-NE 400 6 18 0,9 

7 W-E SW-NE 431 4,95 20 0 

2° 

8 S-N W-E 1,723 3,95 22 0 

9 S-N NW-SE 1,257 8 21 1,3 

10 SW-NE NW-SE 1,585 4,5 24 1,3 

11 W-E N-S 1,357 11 22 0,48 

12 SW-NE NW-SE 1,416 5,8 23 0,99 

13 SW-NE NW-SE 2,186 8 25 1,47 

3° 

14 SW-NE W-E 2,452 9 24 0,88 

15 SW-NE W-E 2,593 14 22 0,9 

16 SW-NE NW-SE 2,427 11,85 21 1,31 

17 S-N NW-SE 2,408 8,2 22 0,88 

4° 

18 SW-NE NW-SE 2,29 13 23 1,31 

19 SW-NE NW-SE 1,201 10 23 1,66 

20 SW-NE NW-SE 1,541 12 27 1,78 

21 SW-NE NW-SE 834 17 28 1,21 

22 SW-NE NW-SE 910 17 27 1,31 

23 SW-NE NW-SE 1,08 12 27 1,24 

24 SW-NE NW-SE 1,176 11 30 1,31 

25 SW-NE NW-SE 1,512 13 29 1,47 

26 SW-NE NW-SE 1,867 9,5 29 2,03 

27 SW-NE NW-SE 1,787 8 28 1,72 

28 SW-NE NW-SE 2,085 8 27 2,21 

29 SW-NE NW-SE 1,535 10 27 2,41 

30 S-N W-E 686 25 27 1,8 
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Estuário do Serinhaém: Per?l Longitudinal e Per?s Transversais

 OBS: Os per?s  01 e 02 possuem escala 

ampliada em 20 x em relação aos demais 

per?s transversais representados aqui.  
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Estuário do Serinhaém: Perfil Longitudinais  e Perfis Transversais 

Figura 14 (a) 
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Per?l Granulométrico Longitudinal e Transversais do Estuário do SerianhaémPerfil Granulométrico e Transversais do Estuário do Serinhaém 

Figura 14 (b) 
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 O Estuário do Rio Serinhaém, localizado na APA do Pratigi, Baixo Sul do Estado da 

Bahia possui aproximadamente 106 km² e tem início com a drenagem fluvial advinda da 

cachoeira da Pancada Grande em Ituberá, perfazendo um percurso de pouco mais de 29 Km 

até a sua foz na Baía de Camamu. Foram distribuídos 30 perfis transversais ao eixo 

longitudinal, com espaçamento regular de 1 km, o primeiro na Ponte da BA-001, e o último 

em Barra do Serinhaém. 

 

5.1 Perfis Transversais e Longitudinais do Estuário do Serinhaém  

5.1.1 Segmento 1 – da Ponte da BA-001 ao Cais de Saici 

Esse primeiro trecho do Estuário, compreende da Ponte da BA-001 até o Cais do Saici 

(figura 14 a), nele distribuíram-se sete perfis transversais (figura 14 a). A Ponte da BA-001, 

que liga o município de Ituberá a Igrapiúna, e foi colocada como o início deste trabalho não 

só pela sua proximidade a Cachoeira da Pancada Grande, mas porque ainda nela, na maré alta 

de sizígia, encontramos águas com salinidade baixa e aparentemente sob a influência da maré 

(figura 15 - A).  

Em sentido longitudinal o primeiro segmento é caracterizado por baixas profundidades e 

fundo plano, suavemente inclinado com uma ondulação final que inicia um trecho de maior 

profundidade. A profundidade média deste segmento está abaixo dos 5 m, com máxima de 6 

m, e mínima de 1,5. A largura do estuário neste segmento está abaixo dos 500 m, com 

exceção no trecho mais raso onde o estuário apresenta uma largura de 1.018 m. Outra 

característica deste ponto são as pequenas variações na orientação da drenagem, este 

segmento apresenta mais curvas que os demais ao longo do estuário. 

Na primeira seção nota-se claramente uma mudança nos aspectos da vegetação (figura 15 

- B), onde a mata ciliar próxima ao limite da zona limnética, dá espaço aos mangues, 

sinalizando onde há o ponto limítrofe da água doce.  

  É possível observar que os valores médios de profundidade do centro do canal 

encontram-se por volta de 2,7 m nos primeiros trechos do segmento. Os pontos de coleta 

junto à margem indicam uma forte declividade com o confinamento da drenagem em margens 

escarpadas. (figura 14; quadro3). 

Neste primeiro trecho as características granulométricas do estuário, mostram forte 

contribuição dos pequenos afluentes presentes nesse segmento. Primeiramente, a forte 

concentração de lama às margens Norte do canal, enquanto que no centro concentra-se areia 
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média e grossa, seguido por um percentual mínimo de cascalho, reforçando a interpretação 

anterior que considera este trecho um canal encaixado e mostrando que, a energia da 

Cachoeira não atinge as margens, estando confinada ao canal.  

 

 

 
   

Figura 15. Aspectos do 1º segmento: (A) Ponte da BA-001 junto a Cachoeira da Pancada Grande vista 

do estuário; (B) Mudanças ecossistêmicas com mangues pontuando o fim da influência marinha; (C) 

Ilhas vegetadas por mangues no centro do estuário; (D) Porto Fluvial de Ituberá – Cais do Saici;  

 

 

À jusante, já no 3º perfil transversal, observa-se um domínio de sedimentos arenosos, 

cerca de 77% do perfil, concentrado principalmente no centro da calha estuarina junto com a 

fração cascalho, e uma redução da fração de lama. Essa realidade reproduz-se no perfil 

posterior, possivelmente reflexo do aumento na competência do transporte, dado pelo desague 

das drenagens (figura 14 b). 

Deve-se destacar o 5º perfil deste segmento (Figura 14 a; figura 15 C), pois ocorre neste a 

primeira ilha fluvial, bifurcando brevemente o estuário e dividindo-o em dois por menos de 1 

km. Neste trecho do segmento o canal do Serinhaém recebe a drenagem fluvial da Cachoeira 
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do Castro Alves, que encontra-se no centro da cidade de Ituberá e é um dos trechos do Rio 

dos Cágados. 

A proximidade do centro urbano do município de Ituberá, ocasiona intensa atividade 

antrópica sobre o ambiente, notando-se alguns impactos como o desmatamento e aterramento 

das áreas de mangue devido a construção de casas e pontos comerciais, e lançamentos de 

efluentes sanitários nos corpos d’água. 

Neste perfil, com a subdivisão do canal em dois subcanais, podemos encontrar as maiores 

profundidades junto as margens opostas à ilha. É importante considerar que o leito do rio, 

próximo a margem urbana é rochoso, diferente da margem oposta e do leito do canal que até 

então apresentou sedimentos (ver figura 15-C). 

No trecho que compreende o Porto Fluvial do Saici e a Pista de Pouso (figura 15-D), 

algumas características marcam o fim deste primeiro segmento do estuário descrito até aqui, 

dentre elas: diferenças consideráveis nas médias de profundidade do talvegue, onde estas 

atingem valores de até 6 m de profundidade, enquanto seu leito junto as margens permanecem 

na média de até 2 m; é a após a este trecho que a largura entre as margens do estuário 

aumenta, alcançando a medida de quilômetros de uma margem a outra; fim do aspecto 

côncavo do leito do canal; e principalmente o desvio da direção do talvegue, que até então 

concentrava-se no centro do canal, deslocando-se para a porção da margem Norte, ou margem 

direita, com acumulo de sedimentos na margem esquerda. 

 

5.1.2 Segmento 2 – Fazenda Pecuária a Ilhas Fluviais 

O segundo segmento do estuário situa-se dos limites da Ilha do Barro (à margem Norte) e 

Fazenda Pecuária (à margem Sul), até a Pescaria (figura 22), compreendendo respectivamente 

da Seção 8 à 13. Longitudinalmente é caracterizado por uma inflexão na direção do curso 

d’água de S-N para NW-SE. Com uma suave ondulação do talvegue, a profundidade média 

deste segmento encontra-se abaixo de 6 m, com a profundidade máxima em 11 m, e a mínima 

em 3,95 m.  

A porção do estuário junto a margem sul concentra as menores profundidades, enquanto 

as maiores estão concentradas no talvegue, que segue neste segmento junto a margem norte 

do leito estuarino. Este trecho é caracterizado pela existência de amplos depósitos na margem 

sul, formando áreas rasas, com manguezais imponentes, que dificultam a navegação.  
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No início deste seguimento, o curso d’água do estuário, que estava no sentido SW-NE, 

apresenta uma inflexão para sentido N-SE, e então segue retilínea até o próximo segmento, 

onde a drenagem inflete novamente formando um “U”. Neste ponto há uma abertura na 

largura das margens, que atingem uma distância maior se comparada ao Segmento 1, variando 

de pouco mais de 1 km de distância a um máximo de 3,2 Km (ver quadro 3). 

É possível observar que logo no início do segmento três, no perfil transversal 08 (figura 

14), a profundidade junto às margens está próxima a 1,5 m, e só aumenta para o centro do 

estuário, onde o canal atinge 4 m de profundidade e modifica o desenho do leito, apresentando 

uma ruptura na declividade que até então tinha a forma de “U” e passa a ter um desenho em 

“V”. 

Não muito distante, nota-se que na margem sul do estuário, representado pela Fazenda 

Pecuária (figura 16-A), que a profundidade da lâmina d’água torna-se menor neste trecho. São 

áreas praticamente planas, com baixa declividade, chegando a ficar expostas nas condições de 

baixa mar (em períodos de sizígia). 

Da fazenda Pecuária à Ilha do Barro, encontra-se o primeiro perfil transversal deste 

segmento, o perfil 8, que junto com os perfis seguintes, 9 e 10, apresentam um canal areno-

cascalhoso (31 a 19,5%) com bordas que passam de lamosas a arenosas em margens opostas 

para dominado por areia no Perfil 10, o que se mantem até o final do segmento. É clara a 

redução da granulometria transportada neste trecho, com percentual ínfimo de cascalho e 

mesmo lama no perfil 13, o mais largo, apesar da concentração de sedimentos mais grosseiros 

no trecho centro- margem Norte. 

 

 
Figura 16 – Aspectos do 2° Segmento: A) Fazenda Pecuária com estuário em maré cheia; B) Mangue 

assentado sobre área de baixio indicador de profundidade para população ribeirinha;  
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Durante o decorrer desse segmento, nota-se que o fluxo da água não tem competência para 

erodir os depósitos sedimentares assentados na porção próxima à margem sul. Sendo esta, 

constituída em grande parte por baixios vegetados. Diversos fragmentos de mangue ocupam 

esses baixios, e servem para sinalizar aos ribeirinhos sobre as condições de navegação nessas 

áreas.  

Entre o centro e a margem direita do estuário, nota-se uma mudança no fluxo da 

drenagem, verificou-se uma correnteza mais forte durante o processo de coleta. Nesta área, o 

talvegue do centro do canal, desloca-se do centro e aproxima-se da margem direita, além de 

haver uma variação na profundidade que passa de 4 m para 11 m (figura 16). 

No perfil 10 (figura 14 b; e figura 22), o estuário recebe a drenagem de um tributário 

na margem norte e no sul apresenta uma reentrância, assim desloca-se o centro do canal para a 

margem Norte e o deposito de grosseiros e explica a redução de finos retirados pelo aumento 

pontual de energia. A proximidade das ilhas, criando um bloqueio à passagem da areia, 

poderia explicar o domínio desta granulometria nos perfis a partir daí, apesar da presença do 

cascalho e a ausência ou reduzido percentual de argila ser indicador de prováveis pontos de 

maior energia nos mesmos.  

O perfil 13, que encerra este segmento, é a de maior largura entre as margens (quadro3), 

com 2,2 km aproximadamente. A margem norte tem uma declividade muito acentuada, pois o 

ponto de coleta, junto a margem, tem uma profundidade de 7 m. variando muito pouco do 

talvegue que tem 8 m. A partir do ponto 8, a drenagem do estuário inflete novamente, 

apresentando a direção W-E. Uma característica interessante é o decréscimo gradual dos 

sedimentos finos da margem sul para a margem norte em contra partida ao crescimento 

sistemático da fração de areia média (76%), no mesmo sentido. 

 

 5.1.3 Segmento 3 – Ilhas Vegetadas 

O terceiro segmento do estuário tem os seus limites entre a seção 14 e a seção 17 e 

apresenta uma orientação W-E (quadro 3). Pode ser caracterizado pela maior quantidade de 

afluentes que recebe tanto em sua margem norte, onde está o maior afluente do segmento, o 

Rio do Campo, quanto em sua margem sul que recebe pequenos afluentes (figura 14).  

Longitudinalmente o terceiro segmento do canal é marcado pelo aumento das larguras das 

margens em relação a todos os outros segmentos do estuário. Nesse segmento em função da 

presença de grandes ilhas vegetadas no centro do estuário, a drenagem subdivide-se entre o 
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Canal principal (junto a margem norte) e dois sub-canais (entre o centro e a margem sul). O 

talvegue do estuário segue junto a margem norte do estuário, atribuindo ao Canal direito do 

segmento maiores profundidades que os outros sub-canais, e caracterizado por fundo plano, 

com decréscimo na profundidade, que tem mínima de 8 m e máxima de 14 m. Para cobrir esse 

trecho foi necessário coletar uma quantidade maior de pontos. É nesse perfil que o estuário 

recebe o seu maior afluente, o Rio do Campo. 

Essas ilhas não ultrapassam os 3 m de altitude, segundo a folha de Ituberá da SUDENE 

(SD-24-D-VI), e a sua vegetação consiste em áreas de mangue, coqueirais e algumas outras 

arbustivas. A vegetação auxilia na fixação dos sedimentos, tornando essas estruturas 

morfológicas insulares e reduzindo os processos erosivos. Essas ilhas são habitadas por 

comunidades ribeirinhas que sustentam-se com atividades de pesca e mariscagem, agricultura 

familiar e transporte fluvial, a exemplo da comunidade da “Pescaria” na Ilha do Papagaio 

(figura 17 B). Devido a esta formação os 4 perfis transversais utilizados serviram apenas 

como uma referência de coleta, pois para atender o critério de coletar a cada 1 Km foi 

necessário coletar mais amostras junto a margem. 

Para melhor descrever este segmento optou-se, considerar as características de cada uma 

das suas três partes e como estas estão integradas (figura 14). E por organização, seguindo o 

sentido de montante a jusante, a descrição será feita à priori pelos sub canais, e por fim, pelo 

canal principal. 

O sub-canal esquerdo, está localizado junto à margem sul do estuário e tem como 

referência a fazenda Jerusalém (figura 17 C). Esse trecho é continuamente coberto por 

extensas áreas de mangue (figura 17 D), além da mais expressiva ocorrência de áreas de 

baixios. Neste trecho que foi observado atividades de piscicultura (figura 17 D) com tanques 

dispostos no centro. Destaca-se neste sub-canal a quantidade de pequenos afluentes e braços 

de rio presente na área. Esse sub-canal apresenta um padrão sedimentar quase homogêneo, 

concentrando a deposição de finos nesta área. Influenciado por reentrâncias junto à margem e 

pela morfologia, com baixas profundidades e outros aspectos discutidos anteriormente, o 

perfil 14 apresenta um ambiente de menor turbulência propenso à deposição. 

O sub-canal localizado ao centro do estuário é conhecido pelos habitantes da região como 

“Rio do Meio” e localizado entre duas ilhas vegetadas, sendo a maior a ilha do papagaio 

(figura 14). Com uma extensão longitudinal ligeiramente maior que 2 km apresenta 

sinuosidade e profundidades abaixo dos 6 m.  
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Esse sub-canal tem margens estreitas, se comparado aos canais adjacentes. Observa-se 

afloramentos de rocha junto à suas margens, e em função dessas condições houve certa 

dificuldade em coletar amostras de fundo, sendo recolhida informação apenas do centro. 

Neste sub-canal, o rio parece estar fortemente encaixado e apresenta mudanças na declividade 

da calha em sentido longitudinal, ficando este trecho com profundidades menores. 

   

 

 
 

Figura 17 - Aspectos do 3º segmento: A) Foz do Rio Cacimba; B) Comunidade ribeirinha de 

“Pescaria”; C) Pequenas propriedades rurais coexistindo com áreas de mangue e depósitos de lama; D) 

Tanques de piscicultura em frente as propriedades;  

 

 

Por fim, a última parte desse segmento é o canal do lado direito do estuário que possui 

uma profundidade média de 10 m, sendo que a largura do canal de uma margem a outra atinge 

valores máximos de 1,2 Km e mínimos de 0,450 Km. As margens desse canal apresentam um 
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confinamento nesta área os valores de profundidade marcam um desnível abrupto, indicando a 

possibilidade de uma falha nas adjacências da “Boca do Rio Cacimba” (figura 17 A). 

Sobre o Rio Cacimba, situado na seção 15, considera-se que este está entre os pontos 

interessantes dessa porção do estuário (figura 17 A). É um rio estreito e na sua foz, junto a 

margem do rio, atinge a profundidade de pouco mais de 6 m e a partir daí em direção ao 

centro do talvegue a profundidade aumenta para 14 m, sendo a maior profundidade do 

estuário até então, e voltar para 4 m já junto a margem oposta à foz. 

Na porção direita do estuário, encontra-se também a foz do Rio do Campo (à montante), 

maior afluente do Canal do Serinhaém, e neste segmento, ponto limítrofe, há o reencontro dos 

três canais. Em uma visão longitudinal do estuário, o centro do canal no rio do campo marca a 

transição da diminuição dos valores de profundidade. 

 

5.1.4. Segmento 4 – Do Rio do Campo a Barra do Serinhaém 

O quarto segmento compreende do perfil transversal 18 ao 30, localizado assim entre a 

foz do rio do Campo (à montante) e a barra do Serinhaém na foz (figura 14). Este segmento 

apresenta aspectos similares em relação a granulometria, porém com relação a sua morfologia 

de fundo, as distinções encontradas permitem compreendê-lo em dois trechos. 

O primeiro trecho vai do perfil 18 ao 21 e entre suas características pode-se citar o 

encontro dos sub-canais do estuário, dividido em função do aparecimento de ilhas vegetadas 

na sua porção central (figura 14); o deságue do seu maior afluente, o rio do Campo; a 

distância entre as margens do estuário que vai diminuindo a jusante, criando um aspecto de 

“funil”; e por fim, a profundidade do talvegue que aumenta à jusante. 

 O segundo trecho estende-se do perfil 22 ao 30, estendendo-se assim das 

proximidades da Ilha da Barreta até a foz do Serinhaém (figura 14). Já no primeiro perfil, 

junto a Ilha da Barreta, o estuário volta apresentar a reabertura de suas margens, atingindo a 

largura máxima do segmento no perfil 28, e a partir deste voltando a afunilar até a foz. Há 

também neste trecho, a diminuição da profundidade no talvegue, onde a profundidade média 

concentra-se abaixo dos 11m, só atingindo maior profundidade na foz, onde chega a 25m.  

 Fazem parte deste segmento algumas comunidades ribeirinhas como a Barreta, 

Timbuca, Contrato e Barra do Serinhaém. Essas comunidades sobrevivem da pesca e 

mariscagem principalmente. Entretanto das três comunidades, a de barra do Serinhaém, 
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destaca-se pelas atividades turísticas desenvolvidas nas adjacências, aproveitando 

proximidade da praia de Pratigi, importante roteiro turístico regional. 

Este segmento possui maior diversidade de depósitos sedimentares como bancos 

lamosos e coroas arenosas, que em condições de baixa maré de sizígia, ficam completamente 

exposto, onde podemos observar a exemplo a porção central do perfil 18, bancos lamosos 

junto a foz do rio da Siriiba. Além destas, ocorre a formação das barras arenosas presente na 

foz do estuário em ambas as margens, onde foi possível observar no período chuvoso o 

retrabalhamento da mesma pela ação das marés. 

Longitudinalmente este segmento apresenta em um primeiro momento um aumento na 

profundidade, o talvegue que acompanhava até então a margem norte, desloca-se para a 

margem sul, chegando aos 17 m de profundidade. A partir deste ponto, as profundidades 

concentram-se abaixo dos 11 m, e o talvegue desloca-se mais uma vez, aproximando-se da 

margem norte, e só volta ao centro do canal no perfil 29, e assim segue até chegar a foz, onde 

o estuário é mais profundo chegando a 25m.  

As margens encontram-se suscetíveis a inundação conforme as marés, ficando 

completamente expostas nas marés baixas de sizígia e revelando afloramentos rochosos 

sedimentares, arenitos (figura 18). Estes afloramentos aparecerem prioritariamente na 

margem sul, e nesta mesma margem observa-se a partir da comunidade do Timbuca, no 

segundo trecho deste segmento, a formação de bancos lamosos, que estendem-se até a foz do 

rio da Siriiba. A Barra do Serinhaém na margem norte, e a Ponta do Contrato na margem sul, 

encerram o estuário, marcando o limite onde o estuário encontra a baía de Camamu (figura 

19). 
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Figura 18 – Aspectos do 4º segmento: A) Mangues assentados sobre o banco de lama na Ilha do 

papagaio, vista do estuário no sentido a montante; B) afloramento rochoso de arenito na margem sul 

do estuário; C) Foz da Ilha da barreta em baixa mar de Sizígia; D) Foz da Ilha da barreta em preamar 

de sizígia. 
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Figura 19 – Aspectos do 4º segmento: A) Comunidade do Timbuca; B) Comunidade do Contrato; C) 

Comunidade de Barra do Serinhaém; D) Ponta do Contrato; E) área de Baixio na margem sul do 

Estuário; F) banco lamoso na foz do Rio da Siriiba em condições de baixa mar de Quadratura 

 

As mudanças granulométricas ao longo deste segmento são bastante suaves, 

principalmente no primeiro trecho que compreende os quatro primeiros perfis deste segmento. 

No primeiro perfil, junto à margem sul do estuário, há uma forte associação de sedimentos 
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finos areno-lamosos, essa distribuição é alterada em direção ao centro do canal devido à 

existência de um banco lamoso onde se encontra a presença de uma vasta área de mangue. 

Neste local o percentual de sedimento lamoso é de 68%, sendo este maior percentual do 

segmento inteiro.  

Os pontos localizados junto à margem norte apresentam predominância de areia fina e 

areia média. Nos três perfis que se seguem há uma variação menor no padrão de distribuição 

granulométrica. Primeiramente, há uma redução substancial de sedimentos lamosos, estes 

concentram-se em menor quantidade junto às margens. O perfil 19 apresenta uma variação 

maior dos sedimentos arenosos, com razoável quantidade de areia muito fina. 

Os perfis 20 e 21 apresentam margens estreitas, e características granulométricas em 

comum, como por exemplo, domínio arenoso no centro do perfil com maior quantidade de 

areia fina junto as margens, sendo que há também uma fração de cascalho e areia grossa que 

pode ser relacionada aos afluentes que desaguam entre estes perfis, sendo o Rio Tapera e o rio 

da Ilha da Barreta. 

Os 3 perfis posteriores apresentam maior domínio de areia fina, principalmente no 

centro do canal, onde é possível observar que da margem sul para a margem norte, há um 

aumento das frações grosseiras, principalmente cascalho. Esse quadro modifica-se a partir do 

perfil 25, que apresenta predominância de areia muito fina, e é a partir deste perfil que nota-se 

o considerável aumento das frações grosseiras, evidenciando já a forte influência das marés 

sobre o estuário. 

Em sentido longitudinal, a perda de profundidade cria na forma do leito algo similar a 

um patamar, ou um degrau. Esta forma encontra-se já próximo a foz entre os perfis 27 e 29. 

Observa-se que nessa região, junto a margem sul, a profundidade do leito diminui em função 

de um banco de areia junto a foz de um dos afluentes, entretanto, na seção seguinte, a 

profundidade aumenta bruscamente, indicando que essa foz possivelmente é uma falha. 

O perfil 28 possui predominância de areia fina e muito fina em todo perfil, pode-se 

inferir que devido a descarga fluvial advinda do rio da Siriiba, os sedimentos de granulometria 

fina, presentes nas adjacências sejam carreados com mais facilidade. A formação de banco, 

dá-se também no perfil 29, entretanto, esta é na margem norte e, segundo informações locais é 

conhecida pelos pescadores da região como “Coroa da Barra”. Em ambos os casos, esses 

baixios estão sob o domínio da ação direta das marés, nessa zona do estuário nota-se maior 
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movimentação da coluna d’água e carreamento sedimentar, em condições de baixa mar, a 

exposição completa destes bancos.  

O último perfil transversal, entre a comunidade de Barra do Serinhaém na margem 

norte, e a barra de Ponta do Contrato, na margem sul, apresenta a menor largura entre as 

margens e uma mudança na orientação da drenagem, que inflete de NW-SE para W-E. É 

também a foz do estuário, onde se encontra com a Baía de Camamu e as águas do oceano 

Atlântico. Nesse perfil, ambas as margens apresentam valores muito próximos para as classes 

granulométricas, sendo os valores mais expressivos de areia fina na margem sul (65%), e de 

areia média na margem norte. O centro do canal Contém forte quantidade de areia média 

 

5.2 Caracterização Geomorfológica do Estuário do Serinhaém 

Segundo a morfologia observada, o estuário apresenta desníveis, com fortes mudanças de 

profundidade em alguns trechos, ora com grandes profundidades, ora com patamares 

diminuindo a profundidade do canal. De acordo com os dados obtidos, foi possível observar 

as áreas de baixio e as áreas de orientação do talvegue do estuário. A integração destes dados 

possibilitou a criação de um modelo de profundidade do leito (figura 20) a partir da 

interpolação dos valores de cada ponto amostrado. 

Os segmentos apresentam inflexões da drenagem do estuário, suavizadas como nas 

primeiras seções do primeiro segmento, ou mais bruscas como no início do segundo 

segmento. Segundo Suguio e Bigarella (1990), o processo erosivo em uma margem côncava 

tende a depositar o material na margem convexa a jusante do canal. Observando os perfis 

transversais de morfologia nota-se que a profundidade junto a margem sul diminui, resultado 

do acúmulo de sedimentos depositados. 

Pelo contexto geomorfológico que está inserido o estuário nota-se uma sucessão de 

degraus, que advém da quebra entre o embasamento e a planície costeira. Esse é um 

comportamento identificado ao longo do leito no estuário, que ora apresenta sutis mudanças 

na variação da profundidade, ora apresenta mudanças muito acentuadas. Essas mudanças 

abruptas levam a crer que esse desnível é produto de uma falha estrutural.  

Corrêa- Gomes et. al. (2005) vem discorrendo sobre os padrões de tensão tectônicos 

na estrutura da região da bacia sedimentar de Camamu, e identificando as falhas geológicas 

que se apresentam como uma herança estrutural do embasamento nessa área. De acordo com 

Silva (2009, p.  25) “Os principais padrões de falhamento encontrados no embasamento 
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foram: paralelos à Falha de Maragojipe, com direção próxima a N10º; outro com direções 

próximas a E-W; e um terceiro com orientações próximas a N°100º”  

No primeiro segmento, o estuário apresenta uma série de afluentes bem confinados e 

não apresenta uma drenagem linear mais uma série de inflexões, acentuada na mudança do 1° 

para o 2° segmento. A partir deste, os altos valores de profundidade e a orientação do talvegue 

junto a margem norte do canal coadunam com o mapa de lineamentos (figura 5) apresentado 

por Silva (2009). Segundo este, há uma falha cortando o canal em sentido NW-SE e esta 

passa entre o centro e a margem norte do canal, justamente por onde se orienta as maiores 

profundidades do 2° segmento (figura 20). 
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Figura 20 – Mapa de Profundidade do Leito do Estuário do Serinhaém-Ba 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 
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A orientação destes lineamentos abordados em Corrêa-Gomes et. al. (2005) e Silva 

(2009), evidenciam junto aos dados obtidos pela pesquisa que o estuário do Serinhaém 

encontra-se sobre um forte controle tectonoestrutural. Outra anomalia que reafirma essa 

suposição é a inflexão do estuário no princípio do segundo segmento. Há uma interseção entre 

uma falha no sentido NW-SE e outra no sentido SW-NE, é possível fazer uma relação desta 

falha com o aumento da profundidade do talvegue que acontece na segunda seção do 

segmento. 

De acordo com o modelo (figura 20), é na margem sul do segundo segmento, na parte 

convexa, que o estuário apresenta suas menores profundidades, essa área é uma zona de 

baixios com forte acúmulo sedimentar, e extensas áreas de mangue. Se considerarmos o 

estuário inserido neste sistemas de falhas como reflexo dessas tensões com subsidências e 

levantamentos tectônicos no seu canal, a margem sul poderia ser considerada área de 

levantamentos. 

As maiores profundidades do segundo segmento acompanham a falha, até a inflexão 

que separa o segundo segmento do terceiro. Neste, o estuário inflete para W-E, e aparecem as 

ilhas vegetadas no centro do estuário. É possível observar nas falhas identificadas por Corrêa-

Gomes et. al. (2005), que uma em direção N-S passa entre o fim do perfil 13 e início do perfil 

14, nessa área, a profundidade aumenta abruptamente no leito do estuário.  

No trecho central do estuário, as profundidades são menores junto a margem sul e no 

centro, ficando a porção direita com considerável profundidade. Isso deve-se à presença das 

ilhas vegetadas que sub-dividem o canal em um canal principal (junto a margem norte) e dois 

sub-canais. Estes apresentam menores profundidades e baixios lamosos, indicando que é uma 

área propensa a deposição sedimentar e, consequentemente, com menor energia. 

Junto à margem norte do estuário, no canal à direita (figura 20), o talvegue orienta sua 

drenagem por este lado paralelo a uma linha de falha presente neste setor. Essa falha, sentido 

SE-NW acompanha praticamente toda margem norte do estuário. É ainda junto à margem 

norte que desemboca o maior afluente do estuário, o Rio do Campo. Este, conjuntamente com 

o fim da Ilha do papagaio e um extenso depósito lamoso no centro do canal, marcam a 

transição para o 4º setor do estuário. 

Esse depósito lamoso, encontra-se no centro do estuário no setor a jusante da Ilha do 

papagaio, e é uma área de pouca profundidade com uma cauda de sedimentos lamosos que 

ficam expostos em baixa mar de sizígia. Neste ponto, a largura das margens começa afunilar, 
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diminuindo e reduzindo a quantidade de pontos por seção. As profundidades continuam 

concentrando-se junto à margem norte, até que no ponto do “gargalo do funil”, o talvegue 

drena para margem sul. O ponto amostral, identificado como Ilha da Barreta (figura 18 C e D) 

apontam para margens íngremes e alta profundidade deste ponto. 

A “ilha da Barreta” encontra-se na foz de um afluente do estuário, que apresenta estar 

confinado pela estrutura local. Seguindo longitudinalmente o estuário pela margem sul, nota-

se que neste bordo, encontram-se profundidades menores que no bordo oposto. Isto dá-se pela 

presença de várias zonas de acúmulo. Este é o 5° segmento do estuário, o último trecho, e 

marcado por diversas unidades geomórficas diferentes. São barras lamosas e arenosas, 

patamares no centro do canal que ascendem a profundidade, e construção de barras arenosas 

junto a foz.  

Os dados obtidos em campo e as ferramentas de geoprocessamento, permitem, em 

consonância com literatura, pensar na classificação geomorfológica do Estuário do 

Serinhaém. Para isso é necessário contextualizar a unidade geomorfológica que o estuário se 

encontra, as características morfológicas resultantes do levantamento dos dados e os critérios 

de classificação postulados na literatura cientifica. 

Observa-se na figura 21, que no setor norte, adjacente ao estuário que corresponde a praia 

de Pratigi, a existência de cordões arenosos litorâneos onde estrutura-se uma vasta vegetação 

de restinga. Esses cordões arenosos, lineados ao longo da costa, são importantes registros do 

retrabalhamento das feições costeiras pelas transgressões marinhas pleistocênicas e 

holocênicas (BARBOSA E DOMINGUEZ, 1996). Nesse sentido, estando o estuário na 

planície costeira, é bem possível que a sua formação esteja associada a esta unidade, 

enquadrando-se assim na classificação dada por Pritchard (1955) como estuário de planície 

costeira. 

Pelos dados de forma de morfologia do leito, o estuário tem o leito em forma de vale, 

porém este talvegue não orienta-se retilineamente pelo centro do canal. Em sentido 

longitudinal é possível observar que o desenho do leito do estuário é bastante sinuoso, 

apresentando rupturas de relevo com aumento de profundidade e ora com patamares que 

diminuem a profundidade ora estruturada de depressões. 

Os estuários de Planície Costeiras são produtos de depósito sedimentar formado no 

período quaternário, com a elevação do nível do mar, e a consequente inundação dos vales 

fluviais (MIRANDA et. al., 2002). Sabe-se que esses estuários não são muito profundos e, no 
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caso do estuário do Serinhaém, a profundidade média do estuário está abaixo de 4,5 m, só 

excedendo esse valor no talvegue do canal, concentrado na maior parte do estuário, entre o 

centro e a margem norte do estuário.  

 

 
 

Figura 21. Ecopólo III da APA do Pratigi em composição de bandas RGB – 457 e recorte sobre a área 

do Estuário do Serinhaém 

 

 

Esse deslocamento do talvegue, levando as maiores profundidades para a margem norte 

do canal, é parte de um conjunto de características do estuário do Serinhaém que obriga a 

pensar melhor a classificação do mesmo. Observando a figura 20 novamente, é perceptível 

que, de montante a jusante, o estuário tende alargar suas margens (ver quadro 3), porém elas 

afunilam em trechos: i) após as ilhas vegetadas no centro da imagem; ii) junto a foz do 

estuário.  

Segundo o esquema morfológico apresentado por Faibridge (1980), um estuário de 

planície costeira tende a ter um aspecto de funil com a “boca” voltada para o mar, o que 

significa abertura das margens, o que foge à realidade da foz do estuário do Serinhaém. Este 

estuário inflete em vários trechos, indicando que a sua drenagem segue condicionada por 

algum fator estrutural.  
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Foi colocado ao longo deste estudo que o estuário insere-se dentro de um ambiente 

tensionado por um sistema de falhas e lineamentos que podem estar condicionando não só a 

sua morfologia, mas podem interferir em sua dinâmica. Estudos elaborados por Corrêa-

Gomes et. al. (2005) e Silva (2009) identificam essas falhas e suas orientações (figura 5) e, 

em alguns trechos, essas falhas encontram-se alinhadas ao bordo norte do estuário, justo a 

área de maior profundidade do canal.  

É possível a partir disso, considerar que canal segue sua drenagem entalhado pelas 

condições estruturais da geologia local. Outro ponto sensível a se considerar para esta 

classificação, advém do fato de que o estuário contém alguns elementos que enquadram-se em 

outras formas propostas por Fairbridge (1980). A exemplo, ele possui uma “abertura” em seu 

interior, caracterizada por baixas profundidades; além da formação de uma barra em sua foz 

(barra do Serinhaém) que se dá na ligação com a baía de Camamu, o que poderia indicar que 

este estuário tem a propensão a ser do tipo “construído por barra”. 

Para Miranda et. al. (2002), a formação destes ambientes está associada à transgressão 

marinha e à inundação de vales primitivos que sujeitos ao processo de sedimentação recente, 

facilitaram formação das barras. Nesse sentido podemos entender a Barra do Serinhaém como 

uma geoforma sujeita a processos erosivos de redistribuição sedimentar, que atinge 

principalmente seu entorno na praia de Pratigi e na bacia de Camamu. 

Em consequência dos processos hidrodinâmicos de mistura da água estarem atrelados a 

amplitude de maré e drenagem fluvial, o retrabalhamento das fácies sedimentares dá-se em 

função da erosão e redistribuição sedimentar nos depósitos junto às margens e em baixios. 

Desse modo, condicionado às características topográficas é possível encontrar depósitos 

sedimentares ao longo de distintas regiões de um estuário (DYER, 1994). 

Estuários de planície costeira apresentam muita sedimentação, pelo constante fluxo que 

preenche o seu leito com lama e sedimentos finos e, chegando no ponto de deságue, estes 

tornam-se sedimentos mais grossos (FAIRBRIDGE, 1980; MIRANDA et. al., 2002).  

Então de acordo com o que foi apresentado, observa-se no estuário trechos que implicam 

em características de estuários de planície costeira, estuários formados por barras, e estuários 

de origem tectônica, tornando então possível sugerir que a melhor classificação para o 

estuário do Serinhaém, seja o tipo misto.  

Tipo misto porque é um estuário que tem sua morfogênese ligado a distintas dinâmicas e 

heranças estruturais. Primeiramente, a sua herança tectono-estrutural, com drenagem 
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encaixada em padrões de lineamentos e falhas. O estuário também pode    se encaixar nos 

estuários formados por barra, pois a variação sazonal, como foi observado em pesquisa de 

campo e será discutida mais adiante, modifica a morfologia da barra através de um intenso 

processo erosivo, tornando essa parte da barra susceptível a um forte controle marinho 

suplantado pelo controle eustático. E por fim, os seus depósitos pleistocênicos e holocênicos, 

dão indícios de sua estrutura tectôno-eustática de planície costeira 

 

 5.3 Caracterização Granulométrica de Sedimentos de Fundo do Estuário do 

Serinhaém. 

A espacialização dos dados granulométricos encontrados nos segmentos, nos apresenta 

uma configuração de sedimentos bastante variadas, mas com predomínio da fração areia 

média, seguido de areia fina e sedimentos lamosos. Baseado na literatura cientifica, que 

compreende este ambiente como baixo curso fluvial, o estuário do Serinhaém enquadra-se 

dentro do que foi das discussões sobre estuários de sistemas tropicais (PERILLO, 1995).  

Constatou-se com os resultados da análise granulométrica que os sedimentos lamosos 

e arenosos de granulometria fina, são encontrados ao longo de todo estuário, e em maior parte 

junto ao bordo sul do estuário (figura 22 e 23). De acordo com Dyer (1994; 1995) e Perillo 

(1995), os processos erosivos e deposicionais dos sedimentos com granulação muito fina, a 

exemplo, silte e argila, estão condicionados a múltiplos processos, dentre os quais podem ser 

citados aqui a turbidez, a velocidade e a viscosidade do fluxo, e a morfologia local.  

A margem sul do estuário apresenta algumas características morfológicas, discutidas 

previamente, pertinentes para compreender a distribuição granulométrica do estuário do 

Serinhaém. Primeiramente, no 2° segmento, quando o estuário inflete, o padrão da drenagem 

toma as características de um meandro, e segundo Suguio & Bigarella (1990), há maior 

processo erosivo na margem côncava, neste entendimento, a margem norte, e maior processo 

deposicional na margem sul.  

Como apresentado anteriormente o bordo sul do estuário no segundo segmento é área 

de baixios areno-lamosos; e durante o terceiro segmento, cabe ressaltar que a presença das 

ilhas vegetadas, contribuem para reter sedimentos, e alternar a dinâmica da drenagem, já que 

o canal é seccionado em 3, e as ilhas apresentam uma forma irregular como discutido nos 

aspectos morfológicos.  
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O Canal a direita, por maior comprimento de sua margem em relação aos outros dois 

sub-canais (rio do meio e canal esquerdo), por receber contribuição do maior afluente do 

estuário, o Rio do Campo, e por apresentar maiores profundidades que os outros canais, é 

considerado neste segmento como o espelho da interação no médio estuário, pois estabelece 

uma ligação direta entre a vazão fluvial e ação das marés, e marca significativas mudanças na 

distribuição sedimentar. Em Veronez Jr. et. al. (2009), adota-se critérios similares para 

compreender as modificações morfológicas e sedimentares dentro do estuário, e segundo o 

mesmo, “mudanças no contorno do estuário, com estreitamento da morfologia, implicam nas 

correntes e comportamento da maré ao longo do estuário”. 

Através da figura 22, é possível observar que os sedimentos grosseiros, estão 

associados a desembocaduras de rios, essa carga de fundo de leito (Suguio & Bigarella,1990), 

está expressivamente presente nos pequenos afluentes do bordo sul do 3° segmento. Em 

relação a desembocaduras dos rios é possível observar, a presença de depósitos perto dos 

mesmo (Figura 14 b). 

 No 5° segmento é possível destacar a “coroa da Barra” e o “banco da Siriiba”; 

postula-se que haja também contribuição do Rio do Campo na Ilha do Papagaio no 3° 

segmento; e por fim, no 1º segmento, é possível que além da drenagem advinda da Pancada 

Grande, haja também contribuições da Cachoeira de Castro Alves na Ilha Vegetada do 5º 

perfil. E segundo os resultados obtidos Ilha do perfil 5, é composta de sedimentos de areia 

fina e muito fina (figura 14). Ao centro de cada sub-canal, para além do domínio de areia fina, 

há fortes percentuais de sedimentos grosseiros, principalmente areia grossa associada a 

cascalho, que apresenta neste ponto, a maior concentração de todo segmento 1. 

Esse perfil recebe a drenagem da cachoeira de Castro Alves, advinda de um afluente 

do rio dos Cágados, e está localizado próximo ao sítio urbano do município de Ituberá. Nesse 

ponto, as ocupações urbanas estenderam-se sobre as áreas de mangue, e em muitos locais é 

possível ver casas coexistindo com a vegetação nativa.  

 As ocupações antrópicas em ambientes estuarinos e suas alterações na dinâmica 

sedimentar dos mesmos, são apontadas por Fidelman (1999), Miranda et. al. (2002); Moraes 

(2007); e Veronez et. al. (2009), como “tensores” que implicam algum tipo de alteração no 

ambiente a partir da interação com os processos geológicos e dinâmicas físico-químicas 

atuantes. Dyer (1994), corrobora, dessa visão, e ressalta ainda, que, apesar das interferências 

antrópicas sobre o ambiente estuário, e os seus processos erosivos/deposicionais, e da 
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viscosidade do fluxo exercerem algum efeito sobre a dinâmica de floculação, decantação e 

consolidação do material sedimentar, os processos de interação ainda não são muito claros. 

Verificou-se ao longo do 2° segmento menor ocupação se comparado ao 1° e 3°, 

entretanto os aspectos morfológicos presentes neste segmento, são demasiadamente 

importantes para observar a relação da distribuição sedimentar com as falhas geológicas 

pontuadas por Corrêa-Gomes et. al. (2005) e Silva (2009). Em síntese, em um primeiro 

momento, o perfil 8 é basicamente formado por areia fina e lama junto a margem sul, próximo 

a fazenda Pecuária (figura 14). O centro do canal neste perfil, apresentando um percentual de 

quase 20% de cascalho, quase 20% de fração arenosa grosseira, e pouco mais de 20% de areia 

média. Já a margem norte, próximo a ilha do barro é dominada essencialmente por sedimentos 

lamosos (ver figura 25 e 14). 

Durante a maré baixa de sizígia, ambas as margens do perfil 8, não apresentam 

condições de navegação, por deixarem esses bancos areno-lamosos expostos. Nos perfis 

seguinte, as áreas de baixio permanecem junto ao bordo sul, porém as profundidades 

aumentam junto ao bordo norte. O talvegue do estuário, acompanha em sentido longitudinal 

as porções adjacentes ao bordo norte do estuário, estando aí as áreas de maior profundidade. 

Segundo as orientações de falha, presente em Corrêa-Gomes et. al. (2005), e Silva (2009), 

essa orientação da falha, pode implicar sobre a profundidade do talvegue. 

Logo, tendo relações direta com a morfologia irregular do canal junto ao bordo norte, 

com altas e baixas profundidades, ao longo do segundo e terceiro segmento, é possível que 

essa variação de profundidade esteja armadilhando sedimentos em alguns pontos. 

Logicamente, esses armadilhamentos dão-se em áreas de mudanças de profundidade e 

variação na dinâmica do fluxo (SUGUIO & BIGARELLA, 1990). 
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Figura 23 – Mapa Granulométrico da Distribuição da Fração de 

Areia no Estuário do Serinhaém-Ba 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

Figura 22 – Mapa Granulométrico do tipo de Areia no Estuário 

do Serinhaém-Ba 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

Mapa Granulométrico do Domínio Areia no 

Estuário do Serinhaém 
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Figura 24 – Mapa Granulométrico da Distribuição da Fração de 

Cascalho no Estuário do Serinhaém-Ba 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

Figura 25 – Mapa Granulométrico da Distribuição da Fração de 

Lama no Estuário do Serinhaém-Ba 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 
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Laporte (1969), discorre sobre a distinta proveniência dos sedimentos, podendo estes 

apresentar origem orgânica, mineral ou antropogênica. Estes sedimentos podem ter sua fonte 

ou proveniência, no continente, na plataforma continental ou no próprio sitio deposicional. 

Porém, para além da composição sedimentar, é preciso considerar que a granulometria do 

material nos traz informações fundamentais sobre a capacidade e a competência dos corpos 

d’água (CHRISTOFOLETTI, 1981; SUGUIO & BIGARELLA, 1990; KNIGHTON, 1998). 

Sob essa perspectiva, no 15° perfil, presente no 3° segmento, a distribuição da fração 

cascalho, e as transições entre areia fina à média, aponta para uma mudança de ambientes 

dentro do estuário, e suas respectivas influências hídricas. Dos perfis coletados até então este 

foi o primeiro a apresentar na fração cascalho, fragmentos de concha e outros organismos 

aparentemente marinhos (figura 27). A pouca presença de sedimento lamoso pode ser 

relacionada a foz do rio Cacimba, que conflui com este canal da direita, aumentando o fluxo 

da drenagem e carreando o material fino para os próximos pontos. 

 

 

Figura 26 - Amostra Sedimentar do Canal da Direita no Estuário com fragmentos de Concha. 

 

Reflexo desta afirmativa é perfil 16, onde há maior presença de sedimentos areno-

lamosos em todos os pontos do perfil. Os sedimentos arenosos grosseiros diminuíram 

significativamente, principalmente junto a margem norte do canal. As frações de cascalho 

também encontram-se dispostas em menor quantidade neste trecho do segmento (figura 24). 

Esse quadro acentua-se em direção a jusante. 
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O último perfil deste segmento é o perfil 17, localizado as margens do Rio do Campo, 

maior afluente do estuário do Serinhaém. Este perfil é substancialmente dominado por areia 

fina, com a presença sedimentos areno-lamosos junto as margens (figura 14 b). As frações de 

sedimentos grosseiros nesse perfil são irrisórias. Após este perfil, o estuário começa a afunilar 

as suas margens (quadro 3). 

O último segmento, é caracterizado por distintas áreas de deposição sedimentar dentro 

do estuário, como áreas de mangue, bancos de lama, bancos de areia e barras estuarinas. 

Marcado por uma transição, principalmente por conta dos mangues na borda norte, a presença 

destes (que estavam fragmentados no perfil anterior) possivelmente concentram mais 

sedimentos finos, tanto que, enquanto na margem sul e centro, há concentração maior de areia 

fina em associação com areia média, na margem norte, há percentuais maiores de cada 

sedimento (figura 22). 

No perfil 25, há o domínio em todo perfil de sedimentos arenosos médios, associados 

a sedimentos finos, principalmente na margem sul e no centro do canal. Entre os centros e as 

margens, dominam os sedimentos arenosos médios associados a fração de areia grossa e 

cascalho (ver figura 27). Esse panorama de fração arenosa associado, areia grossa, repete-se 

até o perfil 28, porém com significativo aumento de cascalho do centro para as margens do 

estuário (ver figura 27). Considerando a interface com as águas oceânicas, que aumentam 

neste segmento, é possível postular que o aumento na dinâmica hídrica, e consequentemente, 

de energia neste segmento, é responsável por contribuir com material de origem oceânica 

neste segmento. 
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Figura 28 – Amostras sedimentares com fragmentos de concha do 5° Segmento. 

 

 

O perfil 28 e 29 apresentaram peculiaridades dentro deste segmento, primeiro porque 

em ambos perfis, houve um ponto sem amostra sedimentar para coleta, e segundo porque 

houve em ambos um banco de areia associado a foz de um afluente. No perfil 28, o primeiro 

ponto encontra-se na foz do rio da Siriiba, e é composto por sedimentos arenosos (areia média 

e areia fina) associado a cascalho (figura 26). O segundo ponto tem em função do banco 

lamoso, maior concentração de lama, areia fina e areia muito fina. O centro do perfil é 

essencialmente composto de areia média. O perfil 25, é essencialmente composto junto a 

margem sul, de sedimentos arenosos médios, e na área da coroa da Barra, de areia fina e 

média. 

Na margem sul ou ponta do Contrato, há um banco de areia em sentido longitudinal, 

que em função da ação das oscilações de maré, está sujeito a um re-trabalhamento. Os 

processos erosivos verificados em distintos períodos sazonais, nesta margem do estuário, não 

são intensos o suficiente para destruir as margens como no lado oposto da barra do 

Serinhaém, (ver figura 28).  
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A barra do Serinhaém e a Ponta do Contrato, de acordo como o que é proposto na 

literatura (Pritchard, 1952; Perillo, 1995; Miranda et. al., 2002), são formações geológicas 

sujeitas a processos re-erosivos, que podem apresentar em modificações na distribuição 

sedimentar, principalmente para suas adjacências. Nesse sentido, não só os baixios areno-

lamosos, mas os bancos de areia e as margens são as principais fontes sedimentares para este 

processo na foz.   

 

 

Figura 28 – Processos erosivos na Barra do Serinhaém  

Fonte: Santos, 2014. 

 

Durante o período chuvoso e em condições de preamar de sizígia, presenciou-se a erosão 

da barra arenosa do Serinhaém no setor ao Norte. Segundo relatos da comunidade local, esse 

evento é comum todo ano. Ao retornar em período sazonal intermediário, em maré de sizígia, 

foi possível observar que a barra do Serinhaém apresentava suas feições reconstituídas, sendo 

possível inferir que essa remoção sedimentar é um processo cíclico em função das condições 

da drenagem sujeitas as mudanças sazonais. 
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6. CONSIDERAÇÕES  

O estuário do Serinahém, localizado na APA do Pratigi, no baixo sul da Bahia tem 

aproximadamente 106 Km² e uma extensão com cerca de 30 Km de montante a jusante. 

Durante o processo de reconhecimento da área de estudo, foram tomados dados de salinidade, 

e onde os valores foram nulos, foi definido então como limite limnético da área de estudo, o 

que foi corroborado pela clara diferenciação vegetal nas margens do rio, onde observava-se a 

mata ciliar fluvial dando lugar ao manguezal. A partir desse limite até a foz foram 

estabelecidos perfis transversais, com a distância de aproximadamente 1 km de um a outro, 

totalizando assim 30 perfis. 

Os resultados de granulometria estão dentro dos padrões encontrados na literatura para 

este tipo de ambiente, sendo este estuário composto por sedimentos de areia fina associada a 

areia muito fina e sedimentos lamosos. Este tipo de granulometria é comum pois os estuários 

configuram-se como ambientes prioritariamente deposicionais.  

A partir dos resultados obtidos o primeiro e o segundo segmento apresentam 

características de área de várzea com predominância arenosa fina e lamosa, com formação de 

bancos junto à margem sul. É possível observar que a fração grosseira composta por cascalho 

e areia grossa, aparece pontualmente vinculada a presença de afluentes ou na porção mais 

profunda do canal, geralmente no talvegue.  

Essa característica muda ao longo do terceiro segmento, que marca a transição dos 

segmentos, com redução substancial da fração grosseira, e apresenta uma interface de 

sedimentos arenosos finos. Essa configuração pode ser atribuída a presença deste trecho ter 

mais afluentes que os demais, como citado anteriormente, e também apresentar ilhas 

vegetadas no centro do Canal. Estas ilhas, responsáveis por seccionar o estuário em 2 sub-

canais e um canal maior, encontram-se na direção de uma falha.  

O último segmento, do canal apresenta uma configuração arenosa, com lentes de 

sedimentos grosseiros, possivelmente o material carreado pela ação da influência das marés. 

Observou-se também, maior presença de sedimentos lamosos, formando áreas de baixios 

junto a margem Sul, que estão dispostos desde a ilha da Barreta até a foz do Rio da Siriiba. 

Neste trecho do estuário observou-se também a presença de afloramentos rochosos junto as 

margens, e a no que cabe a margem norte, observou-se a presença de coroas arenosas. 

 A partir das características encontradas, o Estuário do Serinhaém possui um processo de 

distribuição sedimentar controlado por diferentes dinâmicas, sendo estas, desde de dinâmicas 
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fluviais e oceânicas, a dinâmicas morfológicas. As principais evidências de processos erosivos 

encontram-se na desembocadura do estuário do Serinhaém junto a Barra. 

Sabe-se que as características geológicas da região, atuantes no ambiente estuário, 

implicam sobre os processos de erosão e deposição sedimentar. Os resultados apontam a área 

junto a margem sul do estuário, um ambiente propicio à deposição, tanto por causa da direção 

do talvegue que drena maior parte do estuário junto a margem norte, como maior presença de 

bancos areno-lamosos.  

A morfologia do estuário em sentido longitudinal apresenta um padrão sinuoso em direção 

a foz, com variações de profundidade, áreas escarpadas, e patamares. Em sentido transversal 

notou-se junto a margem sul do estuário áreas de menor profundidade, enquanto na margem 

norte foi observado áreas de maior profundidade com orientação do talvegue. Esta 

configuração faz parte de uma série de características como: inflexão da orientação da 

drenagem, sequencias de afunilamento e alargamento, e afunilamento junto a foz, e presenças 

de desníveis junto as margens nos segmentos finais do estuário. Características que, 

concordando com Corrêa-Gomes et. al. (2005), Silva (2009) podem ser relacionadas com o 

forte controle estrutural promovido por um sistema de falhas presentes na região, herança do 

tectonismo de abertura do Atlântico e da formação da bacia sedimentar de Camamu, 

associadas as já citadas variações eustáticas do Quaternário já que o estuário assenta-se sobre 

uma extensa Planície Costeira, com feições geomorfológicas trabalhadas no período 

Quaternário. O estuário do serinhaém apresenta feições sedimentares comuns à este tipo de 

ambiente costeiro e já discutido em ampla literatura, como áreas de mangue, ilhas fluviais 

vegetadas, bancos lamosos e coroas arenosas, planícies de maré e barras. É possível ver 

também em suas adjacências cordões arenosos sobre terraços marinhos característicos das 

últimas transgressões. Essas informações permitem classificar o estuário do Serinháem como 

um estuário de formação mista, na porção exterior vinculado a estuário planície costeira, entre 

sua porção do meio e foz, e já junto a foz é considerado um estuário formado por barras. 

É necessário aprofundar estudos de composição granulométrica, que pode trazer 

informações quanto a proveniência dos sedimentos; análise de testemunhos de fundo, que 

podem trazer a luz informações sobre a evolução e história ambiental da bacia. Durante a 

realização dos trabalhos de campo, outros dados foram coletados, e farão parte do banco de 

dados, disponibilizados ao final dessa dissertação. Parte destes dados estão sendo analisados e 

são parte de nossos estudos.  
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Apêndice 1 – Tabela de Dados da Coleta de Campo 

Pont

o 

Profundidad

e 

Hora Salinidade 

Superficie 

Salinidade 

Profundidade 

Transparênci

a 

1 1,98 15:20 2 10 1,21 

2 2,2 15:30 5 10 1,14 

3 1,67 15:40 3 5 1,2 

4 1,98 15:53 5 15 1,07 

5 2,3 15:56 5 15 0,9 

6 1,6 15:59 5 15 1 

7 1,42 16:08 5 14 0,78 

8 3,06 16:14 10 16 0,81 

9 1,37 16:19 9 16 0,74 

10 1,44 16:25 16 18 0,99 

11 3,08 16:31 16 19 0,9 

12 1,2 16:38 15 17 1,2 

13 2,45 17:08 8 19 0,8 

14 2 17:13 18 12 1,23 

15 1,72 17:18 16 20 1,16 

16 2 16:58 17 20 0,78 

17 1,5 16:51 16 19 1,17 

18 2 16:46 12 17 0,73 

19 2,37 17:25 18 19 0,91 

20 6 17:30 18 20 0,9 

21 0,88 17:37 15 20 0 

22 1,05  20 20 0 

23 4,95 17:33 20 21 0 

24 1,7 17:26 20 20 0 

25 1,2 17:20 20 20 0 

26 1,5 17:12 20 23 0 

27 3,95 17:02 20 22 0 

28 1,2 16:53 20 21 0 

29 1,2 16:41 20 20 0 

30 0,9 16:18 23 22 1,01 

31 8 16:22 22 23 1,3 

32 1,46 16:28 22 23 1,2 

33 1,12 15:06 22 24 1,01 

34 1,35 15:58 23 24 1,1 

35 2 15:47 24 25 0,9 

36 4,5 15:38 24 25 1,3 

37 0,7 15:32 20 22 1,01 

38 3,2 14:53 22 25 0,8 
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39 1,5 14:48 22 23 1,1 

40 3 14:38 22 23 1,18 

41 11 14:29 22 23 48 

42 2,5 14:26 21 21 1,1 

43 1,2 15:11 23 24 0,9 

44 1 14:12 20 22 1,01 

45 4 08:16 2122 21 1,48 

46 5,8 08:09 22 23 0,99 

47 1,1 08:04 22 22 1,7 

48 1,2 17:39 22 22 0,94 

49 2 13:54 22 22 1,1 

50 3 13:41 22 22 1,68 

51 2,5 08:27 22 23 1,3 

52 8 08:32 22 23 1,47 

53 7 08:39 22 23 1,3 

54 1,2 17:12 23 23 1,86 

55 1,7 17:22 24 24 1,83 

56 2 17:27 23 23 0,9 

57 3,4 16:50 24 25 0,9 

58 2,5 16:53 24 25 1,47 

59 4 17:00 25 25 1,31 

60 1,8 12:54 23 23 1,1 

61 3 12:59 23 22 1 

62 1,1 10:09 22 22 1,1 

63 6,58 09:00 20 22 1,1 

64 14 08:55 20 23 1,47 

65 4,46 08:47 22 23 0,88 

66 12,4 12:45 23 25 1,69 

67 1,8 16:38 24 24 1,9 

68 4 16:30 24 24 1,31 

69 5,5 16:25 24 24 2,36 

70 1,5 09:11 22 22 1,2 

71 11,85 09:17 21 23 1,31 

72 1,5 09:23 22 23 1,06 

73 5,3 12:36 23 24 1,19 

74 7 16:08 25 25 0,9 

75 5 16:12 26 26 1,4 

76 3 16:16 25 25 1,81 

77 1,08 09:48 23 24 1,1 

78 8,2 09:43 22 23 1,66 

79 1,45 09:34 23 25 1,12 

80 0 15:57 25 26 2,8 

81 13 12:21 23 24 1,12 
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82 1 12:28 23 24 0,99 

83 2 15:48 25 28 1,3 

84 3 15:43 27 29 1,47 

85 1 15:37 27 29 1,4 

86 0 09:58 23 23 1,96 

87 4,2 10:08 21 22 1,09 

88 0 15:25 25 27 1,38 

89 4,4 15:29 25 29 1,54 

90 6,15 10:30 23 25 1,79 

91 10 10:25 23 24 1,78 

92 1,3 10:17 24 24 1,37 

93 4,1 15:26 27 29 1,38 

94 12 15:10 27 30 1,47 

95 6,2 15:03 27 28 1,3 

96 17 14:39 26 29 1,2 

97 15 14:46 28 29 1,21 

98 1,9 14:53 29 27 1,3 

99 0,7 14:29 26 27 1,47 

100 17 14:23 28 30 1,75 

101 3,8 14:21 27 27 1,31 

102 2 14:00 26 27 1,1 

103 12 14:04 27 30 1,24 

104 3 14:11 28 29 0,88 

105 2,7 13:49 27 29 1,3 

106 11 13:41 30 30 1,31 

107 1,6 13:37 28 27 1,21 

108 1 12:57 27 27 0,91 

109 5 13:03 26 27 1,58 

110 13 13:11 29 30 1,47 

111 6 13:16 30 30 1,21 

112 5,2 13:24 29 28 0,77 

113 0,8 12:47 27 27 0,8 

114 5 12:39 27 30 1,47 

115 9,5 12:34 29 30 2,03 

116 8 12:26 29 30 1,32 

117 4,2 12:16 27 28 0,84 

118 0,8 11:20 27 27 0,74 

119 2,5 11:25 26 27 1,43 

120 8 11:33 28 29 1,25 

121 8 11:41 28 30 1,72 

122 1,3 11:48 29 30 0 

123 4 11:05 26 24 1,45 

124 4 10:59 28 30 1,42 
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125 8 10:48 27 28 2,21 

126 8 10:41 27 29 2,43 

127 1,2 10:35 28 29 1 

128 7,5 09:56 27 29 1,2 

129 14 10:00 28 29 2,25 

130 10 10:16 27 29 2,41 

131 4 10:25 27 28 1,45 

132 3 09:13 27 27 0,97 

133 8 09:43 28 29 1,12 

134 25 09:37 27 29 1,8 

135 6 09:22 27 30 1,26 

 

 

Apêndice 2 - Tabela de Peso das Amostras Sedimentares 

Ponto Massa Inicial Com 

Sal 

Massa sem 

Sal 

Peso da Amostra sem a Fração 

0,063 

1 70,414 67,314 20,883 

2 100,653 100,017 97,84 

3 68,653 67,334 7,918 

4 93,001 87,684 5,15 

5 61,836 57,057 42,361 

6 99,849 98,125 94,479 

7 107,407 104,275 81,633 

8 82,678 82,138 80,834 

9 91,028 95,475 69,932 

10 101,7854 93,211 84,972 

11 99,771 96,854 95,946 

12 101,1585 98,603 95,34 

13 84,79 82,594 71,768 

14 85,752 83,675 81,458 

15 101,12 98,674 93,492 

16 73,04 66,988 65,032 

17 100,212 90,816 42,253 

18 87,082 84,572 83,154 

19 43,421 36,477 21,747 

20 86,27 76,032 73,123 

21 68,493 60,261 14,244 

22 66,235 53,511 6,917 

23 61,836 102,25 93,767 

24 68,854 61,081 44,066 

25 65,781 62,3 45,523 

26 100,052 97,555 68,094 
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27 105,107 102,854 95,071 

28 92,136 77,813 29,254 

29 100,283 92,054 20,719 

30 50.803 39,104 12,059 

31 124.355 120,487 106,253 

32 78,085 73,455 48,14 

33 52,164 48,668 33,4 

34 72,384 67,105 43,538 

35 75,106 70,811 59,722 

36 73,955 68,884 50,362 

37 105,242 92,834 83,891 

38 98,04 95,145 85,376 

39 105,755 92,662 45,366 

40 85,046 84,61 71,479 

41 57,097 51,958 49,158 

42 88,921 84,575 82,031 

43 100,425 90,723 72,844 

44 110,736 103,021 99,425 

45 101,726 93,298 65,951 

46 106,161 101,664 97,051 

47 94,065 86,68 61,615 

48 78.760 73,126 53,987 

49 100,071 93,843 73,334 

50 59.967 53,916 46,046 

51 66.815 63,062 61,015 

52 105.034 96,779 95,865 

53 83.739 77,888 77,156 

54 95.284 89,452 70,109 

55 69.124 64,532 54,724 

56 65.457 62,618 57,077 

57 62,582 56,402 39,807 

58 97,392 89,443 72,067 

59 77,734 74,687 68,691 

60 67,488 64,009 62,284 

61 68,926 66,424 63,933 

62 102,536 99,767 97,998 

63 136,646 98,394 92,714 

64 67,194 62,158 60,314 

65 104,512 98,536 90,296 

66 99,476 95,452 91,917 

67 101,385 79,59 69,812 

68 57,11 51,816 33,703 

69 120,755 117,894 114,296 
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70 69,356 63,127 48,689 

71 109,539 106,748 92,012 

72 97,227 89,758 75,628 

73 81,081 79,28 78,033 

74 89,57 85,16 74,384 

75 103,902 94,101 86,581 

76 81,74 80,847 73,628 

77 79,528 75,227 61,989 

78 100,241 96,085 90,429 

79 55,903 53,844 48,305 

80 83,691 74,497 38,798 

81 107,323 101,215 97,736 

82 107,558 105,323 95,956 

83 62,79 55,241 38,961 

84 86,124 82,003 76,222 

85 115,153 95,487 31,675 

86 111,51 109,574 102,542 

87 104,758 98,609 91,304 

88 68,777 62,998 45,028 

89 90,733 88,362 81,428 

90 122,777 115,848 107,338 

91 112,276 111,454 111,205 

92 93,087 85,774 64,906 

93 82,275 77,514 69,987 

94 121,651 118,701 117,886 

95 140,805 139,48 136,159 

96 129,003 127,462 109,71 

97 124,77 123,658 122,017 

98 77,813 73,509 69,205 

99 83,952 80,143 73,564 

100 96,14 91,061 90,444 

101 149,75 146,428 140,351 

102 98,424 90,45 82,072 

103 100,136 97,291 96,598 

104 102,432 92,926 77,762 

105 65,92 58,845 49,988 

106 111,212 109,08 108,468 

107 62,053 51,131 20,468 

108 81,202 76,089 55,654 

109 108,629 105,619 103,891 

110 101,124 95,624 95,161 

111 100,271 95,722 95,193 

112 103,174 97,222 90,721 
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113 50,266 47,882 40,402 

114 104,3 102,815 95,171 

115 74,191 73,553 72,914 

116 0 0 0 

117 69,344 64,909 54,978 

118 72,694 70,654 59,204 

119 106,113 103,312 96,788 

120 108,581 104,431 102,953 

121 89,504 86,998 86,341 

122 69,566 64,257 49,17 

123 103,056 102,153 99,749 

124 77,374 76,573 70,69 

125 79,248 77,041 76,978 

126 0 0 0 

127 72,656 67,696 58,274 

128 77,977 73,157 68,872 

129 0 0 0 

130 102,849 100,555 100,351 

131 62,188 59,245 57,606 

132 83,43 80,789 80,176 

133 115,694 114,231 113,721 

134 100,231 99,626 98,829 

135 83,51 79,821 79,66 

 

Apêndice 3 - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA (%) DAS AMOSTRAS DO 

ESTUÁRIO 

Ponto Peneir

a 

(8,00) 

Peneir

a 

(4,00) 

Peneir

a 

(2,00) 

Peneir

a 

(1,00) 

Peneir

a 

(0,500) 

Peneir

a 

(0,250) 

Peneir

a 

(0,125) 

Peneir

a 

(0,063) 

Fund

o 

1 0,0 0,2 0,4 0,9 1,2 3,6 12,3 12,7 68,9 

2 0,0 0,2 1,6 11,9 40,1 39,3 4,4 0,4 2,2 

3 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,8 4,3 5,8 88,4 

4 0,0 0,0 0,2 0,7 0,5 0,7 1,9 1,8 94,2 

5 0,0 0,1 0,6 0,8 0,6 2,1 49,2 20,7 26,0 

6 0,0 1,5 3,5 9,4 15,3 32,9 29,1 4,5 3,7 

7 0,0 2,4 7,3 17,6 20,8 18,5 10,6 1,0 21,7 

8 0,0 2,3 5,0 18,2 26,0 26,9 18,2 1,7 1,6 

9 0,2 0,2 1,0 2,6 8,7 21,0 27,7 11,4 27,0 

10 0,0 0,7 1,7 3,8 10,6 29,4 39,1 5,7 8,9 

11 0,0 0,0 2,9 5,5 9,6 32,5 43,0 5,4 1,0 

12 0,5 0,9 1,0 5,1 12,0 37,4 35,8 3,8 3,3 

13 0,0 0,5 1,5 2,1 7,1 26,4 41,7 7,5 13,1 
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14 0,0 2,4 7,3 13,8 21,5 28,1 21,8 2,3 2,7 

15 0,0 0,6 1,3 3,6 11,2 34,6 40,0 3,5 5,3 

16 0,0 0,4 0,5 1,1 2,9 27,0 58,6 6,6 2,9 

17 0,0 0,3 0,3 1,1 2,4 7,1 22,8 11,7 54,3 

18 0,0 0,5 2,1 9,0 19,8 35,6 27,7 3,6 1,7 

19 0,0 0,0 1,5 1,2 2,0 17,9 33,4 3,3 40,7 

20 0,0 0,0 0,1 0,5 2,3 17,0 69,9 6,4 3,8 

21 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 1,0 11,8 8,9 77,2 

22 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 3,6 8,6 87,1 

23 0,0 1,2 2,4 5,8 12,6 32,0 32,5 5,1 8,4 

24 0,0 0,0 0,5 1,0 3,3 15,8 39,5 11,8 28,2 

25 0,0 0,0 0,1 2,9 7,7 16,1 29,8 16,0 27,4 

26 0,0 0,0 0,4 1,6 2,8 8,7 45,0 10,8 30,8 

27 10,6 4,1 4,8 9,2 13,5 25,8 22,3 2,1 7,6 

28 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,8 15,8 17,1 65,7 

29 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,9 9,9 7,2 81,6 

30 0,0 2,5 1,1 1,5 1,5 1,9 12,4 9,6 69,5 

31 3,9 16,0 11,9 12,5 12,1 18,8 12,0 0,9 11,9 

32 0,0 0,2 0,9 1,2 2,3 9,2 38,4 13,2 34,7 

33 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 3,3 44,0 20,3 31,6 

34 0,0 0,0 0,4 0,5 1,5 10,4 37,0 14,7 35,5 

35 0,0 0,0 0,3 0,6 1,0 10,0 51,3 21,1 15,8 

36 0,0 1,9 7,5 7,4 7,1 18,1 23,7 7,9 26,5 

37 0,0 0,2 0,4 0,5 1,5 42,2 32,6 13,1 9,6 

38 0,0 0,3 1,0 3,5 3,5 8,9 37,6 35,0 10,3 

39 0,0 0,0 0,6 9,0 23,1 14,4 0,9 0,3 51,7 

40 0,0 0,2 0,4 0,6 1,5 8,0 44,3 29,4 15,5 

41 0,0 1,8 8,0 9,5 11,6 24,3 32,0 7,2 5,4 

42 0,0 0,4 7,3 7,7 11,6 26,4 39,2 4,5 3,0 

43 0,0 0,0 2,2 8,2 6,1 21,0 27,7 15,2 19,7 

44 0,0 0,0 0,1 0,4 3,0 52,6 29,7 10,7 3,5 

45 0,0 0,0 4,9 7,4 7,1 12,8 16,5 22,0 29,3 

46 0,0 0,0 0,2 1,1 4,8 40,2 42,5 6,8 4,5 

47 0,0 0,6 4,6 5,9 4,8 7,4 16,4 30,1 30,3 

48 0,0 0,0 0,5 2,8 4,7 10,1 27,2 28,2 26,5 

49 0,0 0,0 0,0 0,9 1,2 22,9 34,1 19,1 21,8 

50 0,0 0,0 1,3 9,3 6,7 41,7 16,9 9,8 14,3 

51 0,0 0,0 0,3 0,2 3,5 65,1 21,7 6,1 3,2 

52 0,0 0,0 2,2 8,9 8,0 64,6 15,2 0,1 0,9 

53 0,0 0,1 0,3 3,3 12,7 76,2 6,1 0,3 0,9 

54 0,0 0,0 2,2 0,8 2,5 12,9 32,9 21,3 27,6 

55 0,0 0,0 0,0 0,1 2,1 9,5 34,9 38,1 15,3 

56 0,0 0,0 0,3 0,4 0,6 20,4 59,7 9,6 8,9 
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57 0,0 1,5 2,4 2,9 4,4 13,0 33,1 13,4 29,3 

58 0,0 0,5 0,7 2,2 4,2 10,3 27,2 35,5 19,4 

59 0,0 1,1 1,8 2,6 3,5 19,0 52,5 11,5 8,0 

60 0,0 0,2 0,5 0,7 0,8 22,2 66,3 6,6 2,7 

61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 32,8 54,8 8,2 3,7 

62 0,0 0,4 0,0 0,1 0,2 3,5 87,4 6,5 1,8 

63 0,4 0,6 5,9 6,5 6,2 27,9 42,6 4,2 5,8 

64 0,0 0,6 0,5 1,2 2,1 8,6 79,9 4,2 3,0 

65 0,5 2,6 2,7 8,6 6,5 12,5 48,1 9,8 8,5 

66 0,0 0,1 0,1 0,2 0,6 18,7 67,2 9,3 3,7 

67 0,0 0,0 2,1 25,8 22,6 16,0 12,4 8,2 12,8 

68 0,0 0,0 1,0 6,3 4,9 11,8 30,0 11,2 34,9 

69 0,0 0,1 0,3 0,8 5,2 34,8 53,9 1,9 3,0 

70 0,0 0,0 0,6 4,0 3,6 4,2 42,7 21,9 23,1 

71 0,0 1,0 1,7 4,1 5,2 8,5 56,8 9,0 13,8 

72 0,6 0,2 0,7 1,6 2,1 14,8 51,1 13,0 16,1 

73 0,0 0,1 0,3 0,7 3,0 59,2 34,7 0,5 1,6 

74 0,0 0,2 0,2 0,8 1,3 9,6 61,1 14,1 12,7 

75 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 3,2 69,9 18,1 8,0 

76 0,0 0,2 0,1 0,4 0,6 8,6 72,0 9,2 9,0 

77 0,0 0,0 0,1 1,0 1,8 5,4 48,2 25,6 17,8 

78 0,8 0,4 0,1 0,5 0,5 3,3 77,8 10,8 5,9 

79 0,0 0,3 0,1 1,0 1,0 17,0 58,3 11,9 10,3 

80 0,0 0,0 1,2 9,5 10,9 8,7 9,4 10,5 49,8 

81 7,8 2,4 2,4 2,2 3,8 21,1 53,1 3,9 3,4 

82 0,0 0,0 0,0 0,2 2,8 25,2 53,0 9,8 8,9 

83 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 14,1 26,2 28,9 29,9 

84 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 4,6 61,4 26,4 7,1 

85 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 7,3 8,8 11,0 68,9 

86 0,0 0,7 0,9 0,7 2,9 33,5 51,3 3,5 6,4 

87 0,0 0,0 0,2 0,4 3,4 14,3 65,3 8,8 7,5 

88 0,0 0,5 0,5 1,3 10,7 24,8 26,8 6,8 28,6 

89 0,0 1,5 2,2 2,2 7,8 33,2 28,2 17,2 7,8 

90 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 1,1 71,1 19,7 7,4 

91 0,0 0,1 0,2 0,5 6,9 77,1 14,9 0,2 0,2 

92 0,0 0,2 0,1 0,8 4,0 6,4 30,0 33,8 24,7 

93 0,6 3,3 3,1 2,4 2,8 6,1 48,1 23,8 9,8 

94 4,0 4,7 2,8 2,2 4,8 50,7 29,5 0,5 0,7 

95 0,3 0,9 2,0 2,5 7,2 25,5 51,2 8,0 2,4 

96 1,4 1,6 1,0 0,9 8,6 40,5 37,7 0,3 8,1 

97 2,4 4,5 4,2 3,6 9,5 64,7 9,5 0,3 1,3 

98 0,0 2,0 2,5 4,0 8,4 45,0 30,4 1,9 5,8 

99 0,0 0,3 0,3 0,5 2,8 29,0 45,2 13,7 8,3 
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100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,9 94,2 1,1 0,7 

101 1,0 1,4 1,2 2,5 26,1 48,6 14,0 1,0 4,2 

102 0,0 0,0 0,0 0,2 4,3 24,9 56,1 5,2 9,4 

103 0,9 3,6 1,2 0,9 2,8 17,0 71,7 1,1 0,7 

104 0,0 1,6 3,1 3,2 4,8 29,7 33,2 8,0 16,3 

105 0,0 0,5 0,3 0,2 1,2 8,2 47,1 27,1 15,4 

106 0,2 1,5 0,8 0,3 3,6 30,8 61,3 0,8 0,6 

107 0,0 4,9 4,5 3,4 3,1 6,5 11,0 6,3 60,3 

108 0,0 0,2 0,4 1,0 6,0 24,2 24,5 16,5 27,3 

109 0,8 4,9 6,1 4,7 13,5 46,6 17,3 4,5 1,6 

110 1,7 1,0 1,4 1,6 3,3 42,3 47,9 0,3 0,5 

111 1,3 2,3 4,7 6,1 11,9 56,6 16,3 0,3 0,6 

112 1,2 2,8 1,6 1,6 3,2 24,9 46,8 11,2 6,7 

113 0,0 1,5 1,4 2,0 4,5 31,5 32,9 10,6 15,6 

114 0,0 0,9 0,6 0,6 3,5 26,0 43,3 17,8 7,4 

115 5,1 11,0 10,4 6,2 9,8 33,0 22,5 1,2 0,9 

116 - - - - - - - - - 

117 0,0 0,0 1,2 1,3 2,2 22,6 44,6 12,6 15,5 

118 0,0 0,0 0,0 0,4 1,8 24,0 39,0 18,1 16,7 

119 0,7 5,4 7,4 3,8 2,8 21,8 47,1 4,5 6,3 

120 15,0 7,5 8,9 6,8 9,0 29,8 18,9 2,7 1,4 

121 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 34,1 63,7 0,9 0,8 

122 1,2 0,9 1,6 3,7 1,6 3,6 31,5 31,9 23,9 

123 0,0 4,0 2,3 1,1 4,6 45,3 37,8 2,5 2,4 

124 0,0 3,6 2,3 1,9 6,1 25,2 41,3 11,8 7,7 

125 0,0 0,2 0,5 1,5 18,6 69,6 9,5 0,1 0,1 

126 - - - - - - - - - 

127 0,0 0,0 0,5 1,7 5,6 11,1 43,1 23,8 14,2 

128 0,0 0,0 0,5 0,8 5,1 40,1 30,6 16,9 5,9 

129 - - - - - - - - - 

130 0,0 0,4 0,2 0,5 2,2 37,1 58,1 1,3 0,2 

131 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 3,3 74,3 19,0 2,8 

132 0,0 0,0 0,2 0,3 4,1 52,3 42,0 0,3 0,8 

133 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 32,7 65,1 1,5 0,4 

134 1,1 0,8 2,0 5,7 20,7 60,2 8,4 0,3 0,8 

135 0,0 0,0 0,1 0,3 3,9 53,4 42,0 0,2 0,2 
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Imagem 33 Imagem 34 

Imagem 35 Imagem 36 

Imagem 35 e 36 – 

Dinâmica erosiva na 

Barra do Serinhaém 

com referência espacial. 

Imagem 33 e 34 – 

Comunidade do 

Timbuca, com margens 

expostas em condições 

baixa mar de Sizígia. 


