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Abstrac t - Thc study of Ihe shore and beach environment is one of the most invesligatcd issues in 11M:: Inst decades on the
Brazilian coaSI. This kind of research involves $CientiSIS from $Cverul areas due to thc large amount of variables interfering into
this kiml of environment. Mcteorological slUdie •. for instance arc esscntialto the com pre he nsion of beac h evol ut ion. The foreshore
is the less known compU rtl1lell1 urnong the existent beach compa rtment in such terms of complcxily ~ nd diffieul1y that involves
Ihi s kind of sludy. Thi s work hlld as objeclive Ih e monitoring of the foreshore under the inOu enee of lh e Continental Tropical
Anticyclone (ATC). The monitoring was made in lhc region of ltantlUo:!m. central coast of S~o I'oulo smte. Ncar lhc outlet of
l1anha~m River suspension mme rial were collected and profiles of currentmet ry and Ihermosalinometry were made. The
mctcorological specifications "'ere obwincd from properly li lerntuTe. The observalion of waves wns done ,<isually. lbc resulls
showed 11latlhe ATC e ffects were punctual. causing lhe increuse of t1M:: local rainfall without change o f the incident wave trains
characlerislics. The plume of suspended material was inducted by t1M:: ri ver di$Charge due to the rains. causing Ihe increasing of
lllc transport capacilY from lt anhao:!m Ri ver.
Keywo rds · Foreshore. Air masses. Scdimcmary dynamic.

madamente a profundidade de 20 metros, que e0 limite
da ar;ao de transporte efetivo das ondas. Dentrc todos
os sub-ambientes de praia, a antepraia e a menos conhecido devido a grande dificuldade e complexidadc
que envolve este tipo de estudo.
Estudos neste sub-ambiente envoi vern pesqui sas sobre caracterfsticas texturais e cornposicionais de
sedimentos. associadas a info rmar;6es hidrodinarnicas,
fisico-quimicas e biol6gicas. Ad icionalmente a obten~ao destes dados, sao necessarios os dados refcrentes
as variar;oes nas cond i ~oes meteorol6gicas, que sao determinadas pelo bala n ~o entre massas de ar tropical e
polar e pela frequencia das perturbar;oes trans ienles
(Occhipinti, 1963). Segu ndo Tess ler ( 1988) estas varia~oes sao responsiiveis pela orienla~ao dos Irens de
ondas incidentes sabre 0 litoral. A junr;ao destes dados
conduz a uma rnelho r comprcensao da dinamica e das
tendencias naturais do ambiente estudado.
Neste contexto, 0 litora l pau lista apresenta
poucos estudos que correlacionam os eventos meteoro16gicos e su a influencia sirnultanea na di namica
sedimenlar da antepraia. Este fate se explica sobretudo pelas dificuldades na rea l iza~ao de etapas de coleta
de dados durante a ocorrencia de um determinado evento meteorol6gico de alta transferencia de energia para
o meio mari nho.

INTRODU<;AO
AlUalmcntc, a ambiente praial e um dos
principais alvos de estudos na costa sul-sudesle brasiIcira. A co n ceitua~ao de ambiente pra ial ma is
comumenle uti li zada e a expressa por King (1972) onde
"praias sao ambientes sedi mcntares costeiros. formados. mais comumente, por areias de conslituir;ao variada, cstcndendo-se desde onde principia a interferencia
da veloc idade orbital das ondas sobre 0 fundo marinho, ate 0 li mite mais con ti nenta l da a~ao das ondas
de tempcstade ou mudanr;as fisiograficas bruscas" . Este
ambiente pode ser subd ividido em tres sub-ambientes:
a) face praial, que corresponde a (Irea de espra iamento
de ondas. b) pos-praia, que cngloba a area situada ac ima do limite da crista dc berma ali ngida somente e m
eventos de tempestude e c) antepraia, que engloba toda
a pon;ao submersa do perfi l praial, entre a li nha de
mare baixa e a plataforma continental interna (Fig. I).
o lim ite da antepraia com a plataforma continental intcrna nao e bem defin ido, sendo um t6pico polemicoentre os pcsquisadores. Em geral, adota-se que 0
limite da antepraia e marcado por li m decn!scimo de
dec1ivid:lde(M uehe, 1994). Em tefmos hidrodinamicos,
Tessler & Mahiques (2000) indicam que 0 perfi l praial
na regiao sudeste do Brasil pode se estender ate aproxiEIIl r.:spciw ~o Illcio umbientc. estc n,lmcm fui impr.:sso em 1"'1"'1

b,..~nque"d"

I,,'r proccs,,, pan:;~lmeme is..mo de cloro (EC F).
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Os objclivos deste lrabalho consislem na idenlific:lI:;ao do com porta menlo dos processos de Iransporte sedimentar na regiao da antepraia das praias de
Cibratel e Suar1io, durante a m;1io de urn fcnomeno
mCleorol6gico especffico,

AREA DE ESTUDO
As praias de Suarao e Cibralel eSlao inseridas
na Plan fcie Costeira de Itanhaem (Fig, 2), litoral centro-su I do Estado de Sao Paul o, de finida por Suguio
& Martin ( 1978). Eslas praias sao separadas entre si
por afloramentos do Embasamento Cristalino, sendo
ambas retilfneas e com a mesma orientac;1io de linha
de costa (N50 0 E), apresentando au men to dc largura e
diminuic;ao da declividade em di rec;:ao nordestc. Suas
caraclcrfsticas morfodinamicas sao predominantementc dissipativas.
o grande diferencial destas praias e a presenc;:a
da dcscmbocadura do rio ltanhacm na praia dc Suarao.
o rio It,mhaem possu i 0 regime hidroJ6gico ajustado
a pluviosidade local, com vaz6es maio res nos mcses
de vcrao (DA EE, 1979). Sua vazuo media anual 6 de
50mJ/s e cm 6pocas de cheia ede 250 mJ/s (Sao Paulo,
1991 a 1999 llfJlld A rauj o, 2000). Sell regime e
mcandranle com a prcscnc;a de fcic;:5es como meandros abandonados. A influenci a ci a mare, segundo
Araujo Filho ( 1950), aJcanc;a no maximo 3 qu il ornetros a partir da fOl do rio ltanhac m. Ainda em sua
foz. obsc rva-se 0 desenvolvimento de a reas de

mangllczais (2,78kml) que favoreccm a deposic;:ao de
sedi mentos fi nos inorganicos e materia organica. Par
sua vel, a praia de C ibnuel apresenta apenas contribuic;6es de ri os de pequeno po rte (o riundos do
afl oramenlo do lenc;o l freatico).
Outras diferen~as apresentadas entre as praias
s1io relacianadas adcc1iv idade (maior na praia de Suar1io) e a composic;:ao e granulometria dos sedimentos,
mais quarllosos (corn pequ e nas porce nta gens de
tlluscovita e biotita) e de moda mais fina (arcia muito
fina) na praia de Cibratel. Na praia de Suaruo, a sufle
minera16gica 6 rnais variada com a ocorrenci a de Ira'ros de granada, a16m das micas e opacos. 0 sedimento
aprcsenta moda e ntre areia fina, corn eventuais pontos
ondc h<1 0 prcdomfnio de areia media (pr6ximo da desembocadum do rio ltanha6m).
Na antcpraia de am bos os scgmentos praiais,
csta dife re ncia'ruo aparent eme nte 6 mai s suav e.
Ambas antepraias podem scr carac leri zadas pel a
bai xa dec1i vid ade (menor que 2°) e pelo paralel ismo
das is6batas corn a linha de COS la. Entretanto, na
anlepraia de Cibratel as is6batas sao mais cspac;adas do que em S uarao, onele as is6balas en tre 3 e 6
metros de profundidade encontram -se muito pr6x imas (Fig. 3). Na antcpraia de C ibrate l, existe ainda
o afl oramento do Embasamento Cristali no na forma
de um ilhota dcno minada local mente de Pcdra dos
Jesultas, que est;l s ituado a cerca de 500 metros da
linha de cos ta nas proximidades da foz do Ri o
Piac;aguera.
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o clima nesta regiao pode ser considerado como
lropical umido com precipita'tao media anual entre 1700
e 2250mm, sendo 0 inverno mais seco e 0 verao mais
umido. 0 controle deste cl ima e efetuado, assim como
em toda a costa sul-sudeste brasileira, pela atuac;ao altemada de duns massns de ar sendo uma de origem tropical marftimn e outra polar marftima. Essas massas de
nr se inlerrelacionam, principalmente, atraves da ac;ao
dos seguintcs :lIlt iciclones: Anticic lone Tropical Alliln-

tieo (ATA), Anticiclones Polares M6veis (A PM s), Anticiclone Tropical Continental (ATC) e 0 Anticiclone
Tropical Secundario (Martin s, 2000) - fi gura 4.
o ATA e 0 responsavei pela gerac;ao dos ventos alfsios, que sopram do oceano rumo ao continenle
ao longo do ano, com predominio dos rumos NE c NW.
Pode ser caracterizado par apresentar altas pressoes
(entre 1020 e 1023 hpa) e temperaluras e levadas.
A m;ao desle anticiclone, sabre a costa do centro-suI

11- Fraca Atividade Polar

I - Grande Atividade Polar
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Fi gura 4 • Cireula~ao de maSSOlS de aT em eOlldi~Oc:s de fraca e fone 31ividade polar (Monteiro. ]%9 "('lui Murtins. 2000).
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paulista, gera ondas com rumo de incidencia NE-E,
com altura significativa media de 0,5 metro e perfodo
entre 10 e 12 segundos.
Os APMs sao precedidos por frentes frias, que
acarretam precipita90es e originam ventos provenientes do quad rante suI. Estes anticic10nes podem ser
caracterizados pela alta pressao (em geral superiores
a 1020 hpa) e temperaturas Frias ou amenas (dependendo da posi9ao latitudinal do ATA e de sua intensidade). No perfodo pre-frontal, as ondas incidem na
costa com rumo SE - S, apresentando maior altura
(entre I e 1,5 metro) e menor perfodo (cerca de 6
segundos) que as vistas durante a aC;ao do ATA. Quando as frentes atingem diretamente um ponto na costa,
as caracterfsticas das ondas sao simi lares aquelas de
pre-frontal, no que tange a altura e perfodo. 0 que
diferencia as ondas de pre-frontal das de frente propriamente ditas e 0 nuno das ondas, quc em situac;oes de frente tendem a apresentar rumo E. Quando
as frentes ultrapassam uma detenninada localidade
no litoral, continuam a enviar ondas para este ponto, porem est as ondas sao provenientes de NE, com
alturas significativas medias de I metro e perfodos
entre 6 e 9 segundos. Neste caso, estas ondas sao
chamadas de ondas de p6s-frontal e diferem das ondas de tempo pOI' serem mais alias e apresentarem
perfodos menores.
Estes dais sistemas de circula9ao atmosferica
(ATA e APMs) sao as principais agentes da dinamica
atmosferica regional, estando as dais outros sistemas
a eles subordinaclos (Martins, 2000). 0 Anticic10ne
Tropical Sccundario e 0 responsavel pel a frontogenese no sui do pafs. Jj a ATC e gerado sabre 0
continente com af marftimo, proveniente do ATA, e
em situac;oes de grande at ividade polar, este e deslocada para leste, atingindo 0 litoral. 0 ATC, quando
atinge 0 litoral, nao apresenta a intens idade dos sistemas atmosfcricos principais, carreando consigo somente chuva de intensidade fraca a moderada, mas
nao provoca modificac;oes na incidencia de ondas na
linha de costa e tampouco grandes alterac;oes na sedimentac;ao casteira.
Toda eSle sistema circulat6rio sofre frequenles perturbac;oes na fonna de sistemas frontais oca5ionados pela a9aO de fremes frias, quentes e estaciolUlrias em situac;oes de incidencias direta da frente, prefro nlal e p6s-frontal, alem de fenomenos localizados
como a forma9ao de um centro de baixa pressao
(Sant' Anna Neto, 1990). A frente fria e uma regiao de
transi9ao entre massas de ar frio e quente, em geral na

superficie. Possui ate 300 km de largura, uma altura
de cerca de 6 km e pode se e5tender por milhares de
quil6metros. 0 des locamento dessa frente e na direC;ao do ar frio para 0 ar quente e em sua borda frontal
apresenta tempestades. A frente quente tern a mesma
detini9ao e area de abrangencia de uma frente fria porem seu deslocamento e na dire9ao do ar quente para 0
ar frio. A borda frontal da frente quente apresenta cllUvas de intensidade moderada. No perfodo de abril a
setembro tambem e comum que cidones extra-tropicais se intensifiquem sobre 0 Atlfmrico Sui e gerem
ondas na superffcie do mar, que se propagam para 0
litoral sul-sudesle brasileiro.
o dima de ondas incidente no liloral paulista
e marcado pela atua9ao, por vezes simultfmea, de sistemas de ondas oriundos de SE - S (gerados pelos ventos de APM em situac;oes de pre-frontal) que originam
deriva litoranea rumo NE, e de sistemas de ondas provenientes de NE - E (originadas par ATA e par APM
em situa90es de p6s-frontal) que originam deriva litoranea rumo SW. De urn modo geral, as ondas oriundas
de NE - E predominam em 85% do tempo. A refrac;ao
das ondas incidente de ambos os rumos resulta muitas
vezes na incidencia de trens de ondas aproximadamente
normais a linha de costa. Neste caso, a dinamica de
trans porte sedimentar "onshore - offshore" predomina
sob a deriva liwranea.

MATERIAL E METODOS
Previamente aerapa de de campo, foi efetuada
a caracteriza9ao batimetrica da area que foi obtida atraYeS da confec9ao de um mapa batimetrico a partir da
FoUla de Bordo "Perufbe - Ilha da Moela" (FB- 1700004/82) em escala I: 100.000 fornecida pela Direloria
de Hidrografia e NavegaC;ao do Ministerio da Marinha
- DHN/MM (1982), que e a unica a abranger a area
monitorada.
o trabalho de campo consistiu na realizac;ao
de 38 esta90es entre os dias 8 a lOde maio de 1995
(Fig. 3), a bordo do B. Pq. Albacora, sendo que em
todas as eSla90es foram coletados sedimentos de superffcie de fundo com urn amostrador de mandfbulas Ti po Petersen modificado. Nas esta90es situadas nas adjacencias da desembocadura do Ri o
Itanhaem (25 a 32) houve ainda a realizac;ao de
coleta de material em suspensao e pertis de correntometria (correntometro da marca Sensor Data SD6000) e termossalimetria (termossalin6metro da marca Beckman, modelo RS 5-3).
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As medidas de termossalimetria e correntometria foram realizadas ao longo da coluna d'agua,
com espa~ameJlto regular e proporcional a profundidade, em um mlnimo de 1,5 metro entre as amostragens,
setnpre considerando como intcrvalo a superffcie da
lamina d'{lgua e a distancia de um metro aeima do fundo. A coleta de material em suspensao foi efetuada
somente na superffcie cia lamina d'agutl sendo este
material posteriorrncnte filtrado ern laborat6rio, com
uso de filtro de porosidade 2 um (velocidade lenta de
fl1tra~ao).com a realiza~ao de coleta de sedimento de
superffcie de fundo e em proximidades cia desembocadura do rio ltanhaem, foram colelados tam bern material em suspensao, ao longo da coluna d'agua, e clados
rfsieo-qufmieos para a caraelCriza~ao cia massa d',igua
e correntes de trans porte.
Os sed imenlOs foram analisados quanta a
granulometria (Suguio, 1973) e quanta ao teor de
carbonato biodetrftico (Gross, 1971) e posteriormente classificados segundo Shepard (1954) e Fo lk &
Ward (1957) .
Os eventos meteorol6gicos foram acompanhados com base no boletim Climanalise (Inpe, 1995) e
em cart as sin6ticas do DHN. Os fndices piliviometricos foram obtidos em DAEE (1997). A observa~ao de ondas foi feita visual mente e foram estimados dados como altura significativa e dire~ao de incidencia em relar;ao it linha de costa. 0 per(odo das
ond'IS foi obtido com 0 auxflio de lllll cronometro para
marca~ao do intervalo de tempo da passagem de II
cristas de ondas consecuti vas.

RESULfADOS
A primeira qllinzena do mes de maio de 1995
foi marcada por lima grande atividade polar, com a
passagem de 2 frentes Frias em menos de 4 dias. A
primeira frente fria se deslocOll durante 0 dia 3 de
maio pelo litoral pallii sta, trazendo consigo apenas
nebulosidade. A segunda frente sc fez sentir ao longo do dia 6 de maio de 1995, quando a pressao atmosferica so frell lima queda acentuada e a frente fria,
acompanhada de lima forte massa de ar polar, chegou
ao litoral do Estado de Sao Paulo. Esta frente passou
pelo litoral centro-suI palilista entre os dias 6 e 7 de
maio sendo que, neste meSIllO perfodo, 0 boletim
Climanalise mostrou a formar;ao de um ciclone exIra-tropical de baixa intensidade.
Esta intensific<l~ao da atividade polar re:;ultou
na intensificar;ao do ATC e sua consequente migra~ao
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para leste. Este anticiclone passou a aspirar a umidade
existenle na regiao norte do pals e carrea-la para a por~ao mais a suI. A umidade trazida pelo ATC acabou
sendo sugada pelo cicione extra-tropical e passou pela
regiao de ltanhaem entre os dias 9 e 10 de maio, ocasionando chuvas que corresponderam 22 mm de precipitar;ao nesle perfodo.
Nao foi posslvel a medida da vazao do rio
Itanhaem entre os dias 9 c 10 de maio porem visivelmente houve um aumento da desearga sedimentar do
rio sobre 0 ambiente marinho. A pluma de material em
suspensao pode ser visualizada na desemboeadura do
rio, com deslocamento preferencial rumo E. As medidas efeiliadas entre as esta~6es 25 e 32 mostraram que
os maiores valores de eoncentra~ao de material em
suspensao se localizavam nas areas mais pr6ximas it
desemboeadura fluvial (Fig . 5).
A incidcncia de ondas, antes e depois do evento. se manteve praticarnente inalterada, com rumo NE
- SW, perfodo medio de 9 segundos e alturas significativas medias entre 0,5 e 1 metro. A tabela 1 apresenta os valores obtidos de profundidade, temperatura,
saliniclade, velocidade e rumo nas est<lr;oes de 25 a 32.
Os valores terrnohalinos mostraram pouea varia~ao ao
longo da coluna d'agua, apresentando pequena
estratifiea~ao, com aumento dos valores em direr;ao
ao fllndo. Valores de correntometri a mostraram velocidades crescentes da superffcie da agua para 0 fllndo.
com exee~ao das estar;oes 31 e 32. A maioria dos rumos obtidos indicou deslocamentos para NW (ent re
2700 e 360°) ern todas as profundidades. A estar;ao 32,
porem, leve predominamemente rllmos para NE ao
longo de toda a coluna d' agua. A mare estava em fase
de enchente quando estes dados foram obtidos.
Os sedimentos coletados apresentaram um alto
gmu de hOlllogeneidade, com teores superiores a 90%
de areia, correspondendo a sedimentos classificados
como areias, de acordo com 0 diagrama de Shepard
(1954). Os teores de carbonato biodetrftico apresentaram valores inferiores a 25% do peso Iota I da amostra,
sendo cJassificados como litoclaslieos segundo
Larsotlneur el al. ( 1982).
Os para metros estatfsticos de Folk & Ward
(1957) most ram uma grande homogeneidade para 0
diamctro medio dos sedimentos que apresentoll moda
areia muito fina para todas as estar;oes. 0 parfimetro
grau de sele~ao mostrou qlle a maioria das eSlar;oes
possui graos muito bem selecionados . As exce~oes ficaramporcontadasesta~oes9, 10, 15,21,22e27que
apresentaram se l e~ao moderada. As medidas de
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assimclria variararn entre disiribui90CS muito positivas a ncgalivas. senda que 20 cSla'focs apresenlilram
distribui<;Oes aproximadamente si mclricas e somenlc
uma eSIac;:io (33) apresenlou ass imelria negativa. Por
tim. a clinase apreSCnlQU varim;ao entre sedimentos
mcsocurticos a exlrernarncntc lcplociirticos. sendo que
em 21 csta<;oes prcdominaram as graos leptociirti cos.
D1SCUSSAO

o

Icvantamento dos dados meteorol6gicos

mOSlra a alua'fao de urn ATe tra zcndo a umidade da
regiflo norte do paIS para a rcg ifl o lilor5nca de
ltanhaem. falO estc baSlanle incolllulll em uma reo
giao dominada pcla :ll.fiio do ATA c dos APMs. Esta
umidade acarreta em um aumento da pluviosid;:lde
local. mas nao interfere nas condi~oes marftirnas que
por sua vez, mostr:un 0 domfnio de ondas oriundas
do qU:ldrante NE, sendo provavclrnente originadas
pelo ATA.
Os levantamcntos sedimentol6gicos caracterizaram. de uma forma geral. a supc rffeie do fundo

rnarinho. 0 predomfnio de grftos muito bem selecionados rnostra a a~ao de um agenle transportador bastante scleti vo e cfelivo. Existe a dcposi~ao tanto de
griios finos como grossos (indicado pela assimctria) e
a presen~a de grftos lcptoeunicos aponta a prcscn~a
predominante de eorrentes unidirecionais. 0 di;imctro
areia muito fina pobre em carbonato biodelrftico mosIra 0 prcdomfnio de sedimentos de fonte lerrfgcna e
tambem a neeessidade de velocidades sllperiores a
20 ern/segundo para a remobiliza~iio desles sedimentos
(Hjulstrorn, 1939 (Iplld: Suguio. 1973).
Quando eomparadas as veloc idadcs obtidas
com 0 velocidadc mInima para 0 transporte de arcia
muito finas, nota-se que somenle as esta~6es 25 a 27
aprescnlam velocidade de fundo que poderiam est:!r
erodindo este material. Este material remobilizado da
supcrffcie de fundo. junto com 0 material em suspcnsao trazido pelo rio Itanhaem, devem ter composto a
pluma de matcrial em suspensao observada na superffcie do mar porem, a pluma deve ser regida sobretudo
pela descarga fluvial pois diminue na medida em que
se afasta da desembocadllra do rio.
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Tabela I - Dados de CorrCnlOmClr;a e lerlllossDlimclria Oblidos enlre as

Estac;ao
25
26

27

28

29
30
31

32

cSla~Ocs

25 c 32, pr6ximils /I descmbocodurn do rio llanhacm.

Teml)Cratura
(' Celsius)

Sa linidade

(m)

0

24,280

3

Profundidadc

RUl110

Vc locidade

(norte geogrufico)

(OIls)

33,952

280" 79'

0,10

24,402

33,092

34 1' 53'

0,28

0

24,284

33,030

282' 83'

0,12

3

24,295

33,048

028' 46'

0,34

5

24,431

33,864

345' OS'

0,38

33,234

3560

77'

0, 17

0

24,241

3

24,340

33,283

351 0

39'

0,27

5

24,411

33,488

345' 70'

0,28

7

24,524

33,968

325' 18'

0,29

0

24,2 17

33,356

006' 20'

0,10

3

24,256

33,380

338' 42'

0,06

4.5

24,303

33,460

358' 08'

0,10

0

24,231

33,307

329" 75'

0,09

2,5

33,566

345' OS'

0,13

0

24,374
24,268

33, 178

342' 50'

0,04

2,5

24,450

33,658

290" 51'

0,Q7

0

24,353

33,4 11

340" 97'

0, 10

3

24,470

33,165

355' 79'

0,11

4,5

24,494

33,912

311' 39'

0,09

32,730

165 0

0
3

24,413
24,413

5

24,431

7,5

24,485

As dirc~ocs das corrcntes mostram uma zona
de aparente turbi lh amento en tre as est390es 25 e 31.
o transporte do material scd imentar e predominantemCnle para 0 quadrante NW, em todas as profundidades, au seja, em direc;ao a costa e ao mesmo tempo
para a dcsembocadura do rio. Esta tendencia deve ref1etir a influencia si multanea da mare enchentc e da
deriva longitudinal rumo SW.
A esta"ao 32 mostra diferentes rumos de lransporte quando comparadas as profundidade~ entre si e
mesilla com as demais esta90es. 0 rumo preferencial
de transporte nesta eSla9ao entre a superffcie d 'agua e
a profundidade de 3 metros e SE. Ja na profu ndidade
de 5 metros e para SW (concordante com as demais
eS!a90es) e na profundidade de 7 metros e para NE.
Esta eSla9ao pode apresenlar comporlamento diferenciado devido ao fato de estar mais distanciada da

30'

0, 11

33,6 11

0

095 34'

0,10

34,075

253' 36'

0,08

34,089

0

0,08

021 39'

desembocadura flu vial e tambem por estar situado em
um ponto da amepraia onde ha uma suaviza9ao do relevo quandocomparado com a lopografia existente nas
demais esta"Oes.
A temperatura e a salinidade da massa d'agua
obtida indicam, segundo Miranda ( 1985) que se trata
de massa d'agua pertencente a Agua Costeira. Nao foi
idenlificado nenhum outro lipo de massa d'agua atuando
na regino naquele momento.

CONCLUSOES

o ATC, quando comparado aos principais sistemas meteorol6gicos atuanles no litoral su l-sudeste
brasileiro (ATA e APMs), mostrou-se ineficienle quanta
a modifica90es dos condicionantes oceanograficos
locais, com a manulen9ua das mesmas caracterislicas
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de ondas e de massa d -:1gua verificadas ames da ocorrencia do evcnto. A ull ica alterac:;: ao verificada, em caniter pllntllal, foi 0 aumen to pluvio rnetrico e consequentemente da descarga fluvial do rio ltanhacm.
o transporte sedimentar vigente, durante ac:rao
do ATe. em proxi midades dn desembocadura do rio
fo i regido tanto pela ac:;:ao da deriva longitudinal (rumo
predominante para SW) como pela ac:;: ao da mare ellchente. 0 scdimento transportado era provenientc. principalmente, do rio c da remobili zac:;: ao da anlepraia em
pontos cs ped fi cos onde a ve loci dade de corrente no
fundo era superior it velocidade de 20 cm/s. 0 au mento na capacidade do ri o possibi lito u ainda a formac:;:ao
de uma pluma de material em suspensao que se cspaIhou na rcgiao maritima adjacenlc it foz do rio llanhaem
com dcslocamcnto pre ferencia l para 0 rumo E.
Dcsla forma, fo i verifi cado concluir que a ':lc:;:50
do ATe sobre 0 lilo rai pau lisla , embora rara, nao e
signifi caliva pelo menos ao q ue lan ge it sedimenlac:;: ao
cosleira.
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