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"O que uma lagosta tece lá embaixo com seus pés dourados? 

Respondo que o oceano sabe. 

Por quem a medusa espera em sua veste transparente? 

Está esperando pelo tempo, como tu. 

Quem as algas apertam em teus braços? 

Perguntas mais firme que uma hora e um mar certos? 

Eu sei perguntas sobre a presa branca do narval e eu respondo contando como o 

unicórnio do mar, arpado, morre. 

Perguntas sobre as plumas do rei-pescador que vibram nas puras primaveras dos mares 

do sul. 

Quero te contar que o oceano sabe isto: que a vida, em seus estojos de jóias, é infinita 

como a areia incontável, pura; 

E o tempo, entre uvas cor de sangue tornou a pedra lisa encheu a água-viva de luz, desfez 

o seu nó, 

soltou seus fios musicais de uma cornicópia feita de infinita madrepérola. 

Sou só uma rede vazia diante dos olhos humanos na escuridão e de dedos habituados à 

longitude do tímido globo de uma laranja. 

Caminho como tu, investigando as estrelas sem fim 

e em minha rede, durante a noite, acordo nu. 

A única coisa capturada é um peixe dentro do vento..." 

 

Pablo Neruda 
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RESUMO 

 

A costa brasileira, dentre suas ricas e diversas feições presentes na zona costeira, 

possui cinco deltas dominados por ondas, são eles: delta do Parnaíba, delta do São Francisco, 

delta do Jequitinhonha, delta do Doce e delta do Paraíba do Sul. Este estudo tem como 

objetivo principal analisar a influência da assimetria do clima de ondas sobre a morfologia de 

cada um desses deltas, através da documentação do clima de ondas em cada área de estudo, 

estimativa do transporte de sedimentos ao longo da costa pela deriva litorânea e da variação 

da a linha de costa durante os últimos 48 anos. O clima de ondas foi definido com base nos 

dados de reanalise do modelo WW3. O transporte de sedimentos líquido e parcial foi 

calculado para cada um dos deltas com base na formulação proposta por Walton & Dean 

(2010) e as variações da linha de costa foram calculadas utilizando a ferramenta Digital 

Shorelines Analysis System (DSAS), a partir da vetorização manual da linha de costa para dois 

períodos diferentes, utilizando como indicador o limite entre praia seca e praia molhada. A 

taxa de transporte líquido de sedimentos foi maior nos deltas do Paranaíba e do Paraíba do 

Sul. Já a deriva litorânea parcial foi maior no delta do Jequitinhonha durante o outono, para o 

sentido norte. O mapeamento de feições morfológicas em cada delta corroborou as medidas 

para o sentido da deriva litorânea. As variações da linha de costa em todos os deltas 

apresentaram tendências erosivas e progradacionais, sendo as variações mais expressivas 

encontradas nas regiões das desembocaduras e vizinhanças. As vazões de cada rio 

apresentaram padrões semelhantes nas estações secas e chuvosas e todas elas experimentaram 

um decaimento após a década de 80 do século passado. Por fim, o conjunto de dados 

fornecidos nesse trabalho podem servir como base para prognósticos futuros e um melhor 

gerenciamento costeiro desses ambientes. 

 

 

Palavras-chave: clima de ondas, deltas dominados por onda, linha de costa, deriva litorânea. 
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ABSTRACT 

 

The Brazilian coast, among its rich and diverse features present in the coastal zone, 

has five deltas dominated by waves, they are: Parnaíba delta, São Francisco delta, 

Jequitinhonha delta, Doce delta and Paraíba do Sul delta. This study has as main objective to 

analyze the influence of the asymmetry of the wave climate on the morphology of each one of 

these deltas, through the documentation of the wave climate in each study area, estimation of 

the sediment transport along the coast by the coastal drift and the variation than the coastline 

for the past 48 years. The wave climate was defined based on the reanalysis data from the 

WW3 model. The transport of liquid and partial sediments was calculated for each of the 

deltas based on the formulation proposed by Walton & Dean (2010) and the variations of the 

coastline were calculated using the tool Digital Shorelines Analysis System (DSAS), from the 

vectorization coast line manual for two different periods, using as an indicator the limit 

between dry beach and wet beach. The DSAS used transects spaced 500 meters apart to 

calculate the temporal variations on the coastline in each delta and generate a table of 

attributes with mathematical and statistical methods, of which two methods were used to 

discuss the coastline variation data: Net Shoreline Moviment and End Point Rate, the first 

being a distance given in meters and the second a rate of change given in meters per year. The 

resulting net sediment transport rate was higher in the Parnaíba and Paraíba do Sul deltas. The 

partial coastal drift was higher in the Jequitinhonha delta during the autumn, towards the 

north. The mapping of morphological features in each delta corroborated the measures to the 

direction of the coastal drift. The variations of the coastline in all the deltas showed erosive 

and progradational tendencies, being the most expressive variations found in the regions of 

the mouths and neighborhoods. The flows of each river showed similar patterns in the dry and 

rainy seasons and all of them experienced a decline after the 1980s of the last century. Finally, 

the data set provided in this work can serve as a basis for future prognosis and better coastal 

management of these environments. 

 

 

Keywords: wave climate, wave dominated deltas, shoreline, coastal drift. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Deltas são feições progradacionais associados à desembocadura de um rio, que 

apresentam grande variedade de fácies e depósitos sedimentares, além de ecossistemas 

potencialmente ricos e biodiversos (ANTHONY, 2015; NIENHUIS et al., 2012). São 

moldados a partir da interação entre processos fluviais e marinhos, através do aporte fluvial de 

sedimentos e retrabalhamento desses por ondas e marés.  

 

Possuem a capacidade de armazenar, em seus depósitos e fácies sedimentares, os 

registros integrados de mudanças ambientais, tanto naturais quanto antropogênicas, que 

ocorreram ao longo do tempo de sua evolução (ASHTON & GIOSAN, 2011; 

NIENHUIS et al., 2012), como, por exemplo, mudanças na orientação da linha de costa. 

 

A classificação de deltas mais amplamente utilizada é baseada no modelo proposto por 

Fisher et al., (1969) e Galloway (1975), que classifica o delta em função de seu agente 

dominante, como em dominados por rios, dominados por ondas e dominados por marés. No 

presente estudo, iremos trabalhar com os deltas dominados por ondas. 

 

Os deltas oferecem, desde a pré-história, uma gama de serviços ecossistêmicos e 

vitais, como defesa costeira, agricultura, pesca etc. O mau uso desses serviços transformaram 

os deltas em hotspots de vulnerabilidade. O crescente número de barragens construídas nos 

últimos anos, mudanças climáticas, e aumento do nível do mar, são alguns dos principais 

contribuintes para essa transformação (ANTHONY, 2015; BHATTACHARYA & GIOSAN, 

2003; FOUFOULA-GEORGIOU, 2013; NIENHUIS et al., 2012; NIENHUIS et al., 2015).  

 

As desembocaduras dos deltas dominados por ondas da costa brasileira apresentam um 

comportamento muito sensível ao clima de ondas, não só em relação à altura de onda, mas 

principalmente pela frequência direcional de ondas e sua assimetria. Este é um fator 

determinante para os padrões de dispersão de sedimentos trazidos pelos rios associados a cada 

delta, ou seja, a progradação e erosão da linha de costa nas regiões influenciadas por essa 

dinâmica.  

 

Ao se aproximarem obliquamente da costa, as ondas são capazes de induzir correntes 

que fluem longitudinalmente ao longo da mesma, criando assim uma deriva litorânea capaz de 
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transportar sedimentos. Essa incidência oblíqua gera uma diferença de transporte de 

sedimentos entre os flancos (lobos) do delta que resulta em um desenvolvimento assimétrico 

(DOMINGUEZ et al., 1983; KOMAR, 1973; ASHTON & GIOSAN, 2011; LI et al., 2014; 

NIENHUIS et al., 2015).  Quando essa aproximação das ondas ocorre preferencialmente e 

frequentemente de uma dada direção, ela confere ao clima um caráter assimétrico. 

 

Foi adotada uma nomenclatura amplamente utilizada por diversos autores para 

classificar os flancos deltaicos. O flanco a partir do qual se origina a deriva litorânea foi 

classificado como flanco updrift e o flanco para o qual o fluxo dirige-se foi classificado como 

flanco downdrift, considerando-se a deriva unidirecional nos deltas, com base na direção 

preferencial do transporte de sedimentos em cada delta. O delta do Jequitinhonha, 

particularmente, apresenta também uma deriva divergente, porém, para este delta, iremos 

considerar a deriva preferencial ocorrida durante o outono, que passar a ser unidirecional 

devido ao forte componente direcional das ondas nessa estação e efetivo transporte de 

sedimentos nesse período (KOMAR, 1973; DOMINGUEZ, 1996; BHATTACHARYA & 

GIOSAN, 2003; ASHTON E GIOSAN, 2006a; ASHTON & GIOSAN, 2006b; ASHTON & 

GIOSAN, 2011; NIENHUIS et al., 2012; NIENHUIS et al., 2013; LI et al., 2014; 

ANTHONY, 2015; NIENHUIS et al., 2015; NIENHUIS et al., 2016a; NIENHUIS et al., 

2016b). 

 

A magnitude do transporte de sedimentos irá depender, principalmente, do ângulo de 

aproximação das ondas com relação à orientação da linha de costa e também da altura das 

ondas. Quando o ângulo de incidência das ondas for de aproximadamente 45º, o transporte 

será máximo (ASHTON & GIOSAN, 2011; NIENHUIS (2016a); LI et al., 2014, NIENHUIS 

et al., 2015). Esse transporte de sedimentos constitui o principal mecanismo de construção, 

modelagem e destruição dos deltas, influenciando a morfologia e a arquitetura tridimensional 

do delta (ANTHONY, 2015; ASHTON & GIOSAN, 2011; NIENHUIS et al., 2015). 

 

A depender da intensidade do aporte fluvial, a foz de um rio pode atuar como um 

“molhe hidráulico” causando um efeito conhecido como “efeito de molhe”, que ocorre 

quando o jato da foz atua como um obstáculo para o fluxo do transporte de sedimentos 

(DOMINGUEZ et al., 1983). O bypass, que é o transpasse dos sedimentos no entorno da foz, 

vai depender da magnitude do efeito de molhe, ou seja, da intensidade da descarga fluvial. Ele 

pode ser parcial ou completo, o que se traduz em diferentes graus de retenção de sedimentos à 
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barlamar da desembocadura fluvial. A magnitude do bypass de sedimentos também controla o 

desenvolvimento de pontais arenosos na embocadura fluvial e, portanto determina se a mesma 

irá migrar longitudinalmente (DOMINGUEZ et al., 1983; DOMINGUEZ, 1996; ASHTON & 

GIOSAN, 2011;  NIENHUIS et al., 2016a). 

 

Para analisar o efeito de molhe e o processo de bypass de sedimentos nos deltas, este 

trabalho também levou em consideração as características hidrológicas dos rios uma vez que 

elas possuem elevada relevância na dinâmica hidrossedimentar e por grande parte dos 

sedimentos da planície deltaica chegarem através do aporte fluvial de sedimentos 

(LAVARINI, et al., 2011,  apud REID, 1993). 

 

Foi adotada uma nomenclatura amplamente utilizada por diversos autores para 

classificar os flancos deltaicos. O flanco a partir do qual se origina a deriva litorânea foi 

classificado como flanco updrift e o flanco para o qual o fluxo dirige-se foi classificado como 

flanco downdrift, considerando-se a deriva unidirecional nos deltas, com base na direção 

preferencial do transporte de sedimentos em cada delta. O delta do Jequitinhonha, 

particularmente, apresenta também uma deriva divergente, porém, para este delta, iremos 

considerar a deriva preferencial ocorrida durante o outono, que passar a ser unidirecional 

devido a forte componente direcional das ondas nessa estação, para classificar os flancos 

desse delta (KOMAR, 1973; DOMINGUEZ, 1996; BHATTACHARYA & GIOSAN,2003; 

ASHTON & GIOSAN, 2006a; ASHTON & GIOSAN, 2006b; ASHTON & GIOSAN, 2011; 

NIENHUIS et al., 2012; NIENHUIS et al., 2013; LI et al., 2014; ANTHONY, 2015; 

NIENHUIS et al., 2015; NIENHUIS et al., 2016a; NIENHUIS et al., 2016b). 

 

Muitas pesquisas foram desenvolvidas para compreender a importância e a influência 

quantitativa e qualitativa do clima de ondas sobre a evolução morfológica de sistemas 

deltaicos. Komar (1973) desenvolveu um modelo numérico de simulação computacional para 

investigar a forma de crescimento e equilíbrio de um delta em que a ação das ondas é a força 

dominante. 

 

Swenson (2005) utilizou um modelo determinista para quantificar como a interação da 

energia das ondas com o aporte fluvial controla a taxa de agradação e a escala de tempo de 

avulsão de um único canal distributário, ou seja, como a energia das ondas controla a 

frequência de avulsão.  
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Ashton & Giosan (2011) demonstraram através da modelagem numérica que o ângulo 

de aproximação e a assimetria do clima de ondas em relação à linha de costa, pode exercer um 

papel de primeira ordem na evolução morfodinâmica do delta, influenciando na largura do 

lobo, taxa de progradação e arquitetura sedimentar. 

 

Nienhuis et al.( 2012) aplicaram um modelo numérico para investigar a evolução da 

linha de costa após a eliminação do aporte fluvial, sob diferentes graus de assimetria do clima 

de ondas. Os resultados do modelo sugeriram quatro modos distintos de desenvolvimento de 

um lobo de um delta dominado por ondas após o seu abandono.  

 

Nienhuis et al. (2016a) expandiram estudos anteriores incorporando em sua pesquisa o 

fator de bypass de sedimentos. Os autores usaram um modelo numérico da evolução do delta 

com a finalidade de observar a orientação do canal fluvial e os consequentes feedbacks com a 

dinâmica da linha de costa.  

 

Nienhuis et al. (2016b) expandiram seus estudos realizando novos experimentos 

usando um modelo hidrodinâmico para investigar a interação entre os processos fluviais e 

litorâneos nas fozes dos rios dominados por ondas. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo geral  

 

Fazer uma avaliação preliminar do papel do clima de ondas e de sua assimetria na 

morfologia e evolução das desembocaduras dos deltas dominados por ondas na costa 

brasileira, que são os deltas do Parnaíba, do São Francisco, do Jequitinhonha, do Doce e do 

Paraíba do Sul. 

 

2.1. Objetivos específicos: 

 

 Documentar o clima de ondas das cinco regiões associadas às desembocaduras dos 

deltas em estudo; 



19 
 

 

 

 Fazer uma estimativa semi-quantitativa da magnitude do transporte de sedimentos, 

parcial e líquido, ao longo da linha de costa de cada delta; 

 

 Documentar o comportamento e mudanças da linha de costa nas vizinhanças das 

desembocaduras fluviais desses deltas durante as últimas décadas, sendo o intervalo 

de tempo variável para cada área de estudo em função da disponibilidade de dados 

para as mesmas. 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

 

3.1. Deltas dominados por ondas na costa brasileira 

 

O Brasil possui um litoral com ampla variedade de recursos e biodiversidades, que 

abrigam um complexo mosaico de ecossistemas e feições geológicas (VITTE, 2003). Sua 

costa leste tem a extensão de aproximadamente 9.200 quilômetros, considerando-se as 

saliências e reentrâncias dos mais variados tipos de formações costeiras, como baías, 

estuários, deltas, entre outros (DILLENBURG & HESP, 2009). 

 

Os deltas dominados por ondas presentes na costa leste brasileira serão os objetos de 

estudo do presente trabalho. Eles são ao todo cinco deltas que experimentam diferentes climas 

de ondas, de acordo com a região na qual estão inseridos. São eles: Delta do São Francisco, 

Delta do Jequitinhonha, Delta do Doce, Delta do Paraíba do Sul e Delta do Parnaíba (tabela 

3).  
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Tabela 1 – Caracterização das áreas de estudo. 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

3.1.1. Delta do Parnaíba 

 

Situado entre os estados brasileiros do Piauí e Maranhão, este delta apresenta uma vasta 

extensão territorial, sendo o maior dos deltas dominados por ondas da costa brasileira (Figura 

2). Apresenta uma morfologia fortemente assimétrica com deflexão da foz para a direita (com 

referência ao norte geográfico) e uma plataforma continental larga.  
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Figura 1 – Localização do Delta do Parnaíba. 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

3.1.2. Delta do São Francisco 

 

O delta do rio São Francisco situa-se entre os estados brasileiros de Sergipe e Alagoas, 

e é considerado um dos rios mais longos que drenam a plataforma sul-americana (Bittencourt 

et al., 1982; Dominguez, 1996). Apresenta uma morfologia assimétrica cuspidata saliente 

(Figura 3). Sua plataforma continental é a mais estreita dentre todos os deltas, com largura de 

apenas 24 km e está diretamente associado a um cânion submarino. 
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Figura 2 – Localização do Delta do São Francisco. 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

3.1.3. Delta do Jequitinhonha 

 

Situado na costa sul do Estado da Bahia, este delta destaca-se por apresentar uma 

morfologia praticamente simétrica (Figura 4). Apresenta uma suave deflexão na foz para o 

sentido norte, devido à forte componente direcional das ondas de sul durante a estação do 

outono. A plataforma continental também é estreita. 
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Figura 3 – Localização do Delta do Jequitinhonha. 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

3.1.4. Delta do rio Doce 

 

O delta do Doce está localizado no Estado do Espírito Santo e é um dos deltas mais 

expressivos do litoral brasileiro (Figura 5). Sua planície deltaica apresenta formato em 

cúspide e a região da foz possui uma deflexão do canal principal para sul (ou direita, 

observador olhando para o mar). A plataforma continental deste delta também é estreita.  
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Figura 4 – Localização do Delta do Doce. 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

3.1.5. Delta do Paraíba do Sul 

 

Situado no Estado do Rio de Janeiro, o delta do Paraíba do Sul também apresenta uma 

morfologia assimétrica (Figura 6). Sua planície deltaica apresenta também uma morfologia 

cuspidata e saliente na região da foz (Martin et al., 1984). Sua bacia de drenagem abrange os 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro sendo, neste último, o local da 

desembocadura e da formação da feição deltaica (Vasconcelos et al., 2016). Sua plataforma 

continental é a mais larga dentre os cinco deltas dominados por onda da costa brasileira. 
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Figura 5 – Localização do Delta do Paraíba do Sul 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Clima de Ondas 

 

O clima de ondas foi definido com base nos dados e resultados publicados no trabalho 

de Pianca et al. (2010). Estes autores realizaram um estudo do clima de ondas e sua 

sazonalidade utilizando uma série temporal de onze anos (Janeiro/1997-Dezembro/2007), 

obtida através de dados de reanálise do modelo operacional NOAA WAVEWATCH-III 

(NWW3), com a finalidade de caracterizar e definir o clima de onda para seis pontos ao longo 

da costa brasileira a partir de três parâmetros: altura significativa, período e direção de onda. 

Os dados utilizados pelos autores foram obtidos diariamente em intervalos de 3 horas (00:00h, 

03:00h, 06:00h, 9:00h, 12:00h, 15:00h, 18:00h e 21:00h). Para este trabalho, apenas as 

estações W3, W4 e W5 são de interesse, por estarem mais próximos das áreas de estudo 

(Figura 1). Os dados de ondas referentes a cada setor encontram-se nas tabelas 1 e 2. 
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Figura 6 – Mapa de localização das áreas de estudo. W3, W4 e W5 são os setores definidos por Pianca et al. 

(2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

As coordenadas geográficas de cada setor definido por Pianca et al., (2010) utilizados 

nesse trabalho são: 

 W3 (19º S, 36.25º W) – Setor Central; 

 W4 (9º S, 33.75 º W) – Setor Leste; 

 W5 (3º S, 37.5º W) – Setor Nordeste. 
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Tabela 2  – Dados do clima de ondas de cada setor e as respectivas áreas de estudo (Pianca et al., 2010). 

Área de estudo Setor 

Altura 

significativa 

(m) 

Período 

significativo 

(s) 

Direções 

predominantes 

(◦) 

Delta do rio Parnaíba W5 1,95 7,85 90 e 135° 

Delta do rio São Francisco W4 1,93 8,68 90 e 135° 

Delta do rio Jequitinhonha W3 1,88 8,80 90 e 180° 

Delta do rio Doce W3 1,88 8,80 90 e 180° 

Delta do rio Paraíba do Sul W3 1,88 8,80 90e 180° 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Neste trabalho, alguns processos dinâmicos das ondas oceânicas como formas de 

propagação, dissipação, refração e transferência de energia, serão negligenciados. Foi 

considerado apenas as características das ondas em água profundas e a interação delas com a 

linha de costa. 

 

Tabela 3 – Estatísticas da frequência das direções sazonais de propagação das ondas em cada setor e as 

respectivas áreas de estudo (Pianca et al., 2010). 

Área de estudo Setor Verão Inverno Outono Primavera 

Delta do rio Parnaíba W5 N (36,5%), 

NE (26%), 

E (25%) 

SE (72,6%) E (52,7%) E (57,5%) 

Delta do rio São Francisco W4 E (50,2%) SE (52,2%), 

E (29,8%) 

E (42,1%), 

S (27,1%), 

SE (24,6%) 

E (60,1%) 

Delta do rio Jequitinhonha W3 E (41,3%) E (40,5%) S (47,3%) E (34,1%) 

Delta do rio Doce W3 E (41,3%) E (40,5%) S (47,3%) E (34,1%) 

Delta do rio Paraíba do Sul W3 E (41,3%) E (40,5%) S (47,3%) E (34,1%) 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 
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4.2. Sentido da deriva litorânea de sedimentos 

 

O sentido da deriva foi definido com base no clima de ondas de cada área de estudo, a 

partir da direção predominante de onda em cada área de estudo e corroborado através da 

análise de indicadores geomórficos presentes na planície deltaica, assumindo que a deriva 

sempre parte do flanco de updrift em direção ao flanco de downdrift. 

 

 

4.3. Indicadores geomórficos  

 

Através do mapeamento das planícies deltaicas e da análise visual de imagens de 

satélite de alta resolução obtidas do Google Earth Pro, foi realizada a identificação dos 

principais indicadores geomórficos, que são feições morfológicas presentes na planície 

deltaica que podem ser utilizadas como indicadoras da deriva litorânea à época da deposição, 

como por exemplo, pontais recurvos ou assimetria na distribuição das fácies e depósitos 

sedimentares tais como: cordões litorâneos, dunas, áreas úmidas e manguezais em cada 

planície deltaica e, a partir deles foi feita a classificação dos flancos e corroboração do sentido 

da deriva litorânea em cada delta. 

 

4.4. Transporte litorâneo de sedimentos 

 

O cálculo do transporte litorâneo de sedimentos foi realizado a partir de uma 

formulação empírica, a qual fornece uma estimativa desse transporte através do cálculo da 

taxa do transporte de sedimentos ao longo da costa (𝑄), utilizando o valor da altura de onda 

na zona de rebentação. 

 

Para calcular o valor da altura de onda na quebra foi aplicada a teoria de Komar & 

Gaughan (1972). Esses autores desenvolveram uma formulação empírica para predizer a 

altura da onda na quebra, assumindo a conservação do fluxo de energia da onda, onde 

obtiveram a seguinte equação: 

 

𝐻𝑏 = 𝑘 𝑔
1

5⁄  (𝑇 𝐻∞
2 )

2
5⁄                           (m) 
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𝐻𝑏  é dada em metros, 𝑘 = 0,39 corresponde a um coeficiente adimensional, 𝑇 é o período da 

onda  em águas profundas e 𝐻∞ é a altura da onda em águas profundas. Segundo os autores, 

essa formulação mostrou-se muito mais bem sucedida na previsão da altura de quebra da onda 

do que a equação proposta por Munk (1949) baseada na teoria de ondas solitárias, além de 

também ser uma equação aplicável em toda a gama prática de valores de quebra da onda 

(KOMAR & GAUGHAN, 1972).  

 

A taxa do transporte de sedimentos líquido ao longo da costa foi calculada a partir da 

equação proposta por Walton & Dean (2010), onde a taxa de volume de sedimentos 

transportados, 𝑄, através de um hipotético plano perpendicular à praia em condições de 

quebra de onda é dada por: 

 

𝑄 =
𝐾𝐻𝑏

5/2
√𝑔/𝑘

16(S − 1)(1 − p)
 𝑠𝑖𝑛2(𝛽 − 𝛼𝑏) 

 

onde 𝐾 (~1), é o coeficiente do transporte de sedimentos, sendo adimensional nesta equação,  

𝐻𝑏  representa a altura da onda na quebra, 𝑔 é a gravidade igual a 9,8 m/s², 𝑘 (= 0,78) é a 

razão entre a altura da quebra da onda e a profundidade da água, 𝑆 (≈ 2,59) é a gravidade 

específica do sedimento  e 𝑝 (≈ 0,35) é a porosidade no local. 𝛼𝑏 é o ângulo que a direção de 

propagação da onda faz com a linha de costa na rebentação e 𝛽 corresponde ao azimute 

(ângulo medido em relação ao norte) da normal a linha de costa. O subscrito '' 𝑏 '' indica 

condições de rebentação. Os valores obtidos através desta formulação encontram-se na tabela 

3. 

 

O sinal do valor de 𝑄 é indicador do sentido do transporte litorâneo. Quando esse 

valor é positivo, indica direção do transporte litorâneo para a direita (observador olhando na 

direção do azimute da normal à linha de costa), já quando é negativo, indica que a direção do 

transporte é para a esquerda (WALTON & DEAN, 2010). 

 

Cada delta apresenta diferentes direções de linhas de costa, então para realizar o 

cálculo da taxa de transporte líquido de sedimentos, foram escolhidas três regiões em cada 

delta – flanco norte, foz e flanco sul – para as quais foram calculadas o transporte líquido de 

sedimentos com base no azimute de cada uma dessas linhas de costa. 
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Usando a taxa do transporte de sedimentos (𝑄), foi realizada uma análise sazonal do 

transporte de sedimentos, através do cálculo de transporte litorâneo acumulado em cada 

estação do ano, também para as três diferentes regiões do delta acima mencionadas, obtendo 

assim o transporte parcial de sedimentos em cada estação do ano para cada delta. Para este 

cálculo foi feita uma média ponderada utilizando a porcentagem de frequência de incidência 

das ondas em cada estação e o intervalo de tempo da frequência amostral dos dados de Pianca 

et al., (2010, encontrando-se assim a deriva parcial em cada estação do ano (Tabela 4). 

 

4.5. Variação da Linha de Costa 

 

Para determinar e calcular a variação da linha de costa dos cincos deltas em estudo, 

utilizou-se a extensão Digital Shoreline Analysis System (DSAS), desenvolvida pelo Serviço 

Geológico dos Estados Unidos (THIELER et al., 2009) e que opera no software ArcGIS 

10.2.2. Essa extensão possibilita o cálculo estatístico das taxas de recuo ou avanço da linha de 

costa ao longo de um determinado intervalo de tempo. No portal Earth Explorer foi feito o 

download das imagens de satélite das áreas de estudo para diferentes anos. As imagens de 

satélite mais antigas são as de Landsat 1-5 MSS C1 Level-1, da década de 70 entre os anos de 

1973 e 1978. As mais recentes foram adquiridas pelo satélite Landsat 4-5 MSS C1 Level-1 do 

ano 2017 e 2019. 

 

As linhas de costas foram então vetorizadas manualmente no ArcGIS© no formato 

shapefile, utilizando como indicador da linha de costa o contato entre praia seca e praia 

molhada. Segundo Dolan et al., (1978, apud BOAK & TURNER, 2005), este contato é 

claramente visível a olho nu e um estável marcador da linha de costa. 

 

Posteriormente essas linhas vetorizadas foram utilizadas na extensão DSAS. Essa 

extensão gera transectos perpendiculares à linha de costa e calcula as estatísticas de taxas de 

variação da posição linha de costa. O resultado do cálculo é uma tabela de atributos, que 

inclui seis parâmetros estatísticos, dos quais apenas dois foram utilizados no presente 

trabalho, o Net Shoreline Moviment (NSM) e End Point Rate (EPR).  

 

O Net Shoreline Moviment (NSM) é o movimento líquido da linha de costa, ou seja, a 

distância que separa a linha de costa mais antiga e a mais recente em cada transecto medida 
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em metros. Já o End Point Rate (EPR) é a taxa do ponto final e representa a variação da linha 

de costa em metros por ano, entre a linha de costa mais antiga e mais recente. Essa taxa é 

obtida pelo cálculo da distância NSM dividida pelo número de anos decorridos entre as duas 

posições da linha de costa (THIELER et al., 2009). 

 

4.6. Características hidrológicas 

 

Utilizando o banco de dados hidrológicos disponibilizados pela ANA (Agência 

Nacional de Águas, 2018), foi realizada a caracterização do regime hidrológico, a partir das 

vazões dos rios nas áreas de estudos com base na quantificação das vazões líquidas mensais e 

anuais desses rios ao longo de um intervalo de tempo que variou entre 23 e 44 anos (do ano de 

1970 até 2014), de acordo com a disponibilidade de dados para cada região. O resultado da 

análise dessa variação foi expressa através de gráficos, onde podemos observar as variações 

sazonais dessas vazões ao longo do tempo. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Clima de Ondas 

 

Com base em Pianca et al. (2010), foram definidas as características sazonais do clima 

de ondas em cada área de estudo. Segundo estes autores, ocorre um predomínio direcional na 

maior parte do ano das ondas do quadrante leste nos três setores associados às áreas de estudo. 

No entanto, em determinadas épocas do ano os setores W4 e W5 (associados aos deltas do 

São Francisco e delta do Parnaíba, respectivamente) experimentam o predomínio da 

componente direcional de ondas de sudeste durante o inverno, enquanto que o setor W3 

(associados aos deltas do Jequitinhonha, Doce e Paraíba do Sul) experimenta um predomínio 

direcional de ondas de sul durante o outono. O clima de ondas, de uma forma geral em todos 

os setores, é assimétrico e varia sazonalmente (Figura 7).  
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Figura 7 – Histograma direcional sazonal dos setores W3, W4 e W5, mostrando a direção de entrada das ondas 

com respectivas alturas significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: modificado de Pianca et al. (2010). 
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5.2. Sentido da deriva litorânea de sedimentos 

 

Considerando-se a direção predominante das ondas (leste) em cada delta, a orientação 

da linha de costa e os indicadores geomorfológicos da deriva litorânea mapeados nas imagens 

de satélite de alta definição (Google Earth Pro), foi deduzido o sentido preferencial da deriva 

litorânea de sedimentos em cada área de estudo (Figura 8). 

 

Figura 8 – Sentido preferencial da deriva litorânea. As setas amarelas indicam o sentido da deriva litorânea de 

sedimentos. a) Delta do Parnaíba do Sul; b) Delta do São Francisco; c) Delta do Jequitinhonha (seta vermelha 

indica sentido unidirecional da deriva litorânea durante o outono); d) Delta do Doce; e) Delta do Paraíba do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 
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Em todos os deltas, o sentido preferencial da deriva litorânea convencionado foi 

corroborado pela direção predominante das ondas na maior parte do ano e pela presença e 

distribuição dos indicadores geomórficos na planície deltaica, próximos à desembocadura 

fluvial. 

 

5.3. Indicadores geomórficos utilizados 

 

5.3.1. Delta do Parnaíba 

 

Apresenta uma marcante assimetria de fácies sedimentares entre os flancos, onde é 

possível observar a presença de indicadores geomórficos tais como áreas úmidas com 

presença de manguezais no flanco de downdrift na região próximo à desembocadura, além de 

dunas e cordões litorâneos no flanco de updrift (Figura 9). 

 

Figura 9 – Planície deltaica do rio Parnaíba e os flancos de downdrift e de updrift. 

Fonte: Google Earth Pro (2019). 

 

5.3.2. Delta do São Francisco 

 

Também neste delta observa-se uma assimetria na distribuição das fácies sedimentares 

entre ambos os flancos da desembocadura, podendo-se observar que no flanco de updrift 

temos um extenso depósito arenoso com a presença de dunas e o no flanco de downdrift uma 

forte presença de áreas úmidas com presença de manguezais (Figura 10).  
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Figura 10 – Planície deltaica do rio São Francisco e os flancos de downdrift e de updrift.  

Fonte: Google Earth Pro (2019). 

 

 

5.3.3. Delta do Jequitinhonha 

  

Apesar da orientação da linha de costa ser quase simétrica, em relação à 

desembocadura, observa-se uma assimetria na distribuição dos depósitos sedimentares entre 

seus dois flancos, como uma forte presença de cordões litorâneos no flanco de updrift e a 

presença de área úmidas no flanco de downdrift, além de uma suave deflexão da foz para 

norte (Figura 11).  
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Figura 11 – Planície deltaica do rio Jequitinhonha e os flancos de downdrift e de updrift. 

Fonte: Google Earth Pro (2019). 

 

5.3.4. Delta do Doce 

 

Este delta apresenta depósitos sedimentares comuns a ambos os flancos, ou seja, é 

possível notar em cada um deles a presença de áreas úmidas e cordões litorâneos, porém, 

próximo à linha de costa do delta, temos uma forte presença de cordões litorâneos truncados 

no flanco de updrift (Figura 12). 
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Figura 12 – Planície deltaica do rio Doce e os flancos de downdrift e de updrift. 

Fonte: Google Earth Pro (2019). 

 

5.3.5. Delta do Paraíba do Sul 

 

 O delta do Paraíba do Sul apresenta uma assimetria de fácies sedimentares entre os 

flancos de updrift e de downdrift da planície deltaica, com os depósitos de zonas úmidas e 

manguezais restritos ao flanco de downdrift e uma extensa planície com cordões litorâneos no 

flanco de updrift (Figura13). 
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Figura 13 – Planície deltaica do rio Paraíba do Sul e os flancos de downdrift e de updrift. 

Fonte: Google Earth Pro (2019). 

 

5.4. Transporte litorâneo de sedimentos 

 

Foram calculadas as taxas do transporte líquido de sedimentos (𝑄) ao longo da 

linha de costa de cada delta em três diferentes regiões (flanco norte, foz e flanco sul), no ano 

de 2017 e 2019, para o delta do São Francisco e demais deltas, respectivamente. O cálculo foi 

feito considerando apenas a linha de costa atual uma vez que a diferença entre os valores de 

azimutes da linha de costa mais antiga e atual são muito pequenos, logo sem mudanças 

importantes na orientação da linha de costa para este período. Também foi calculado o 

transporte litorâneo acumulado de sedimentos (transporte parcial) em cada estação para essas 

três diferentes regiões de cada delta (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Transporte litorâneo acumulado (parcial) de sedimentos para diferentes estações do ano de 2017 e 

2019 (m ³), para o delta do São Francisco e demais deltas, respectivamente,  e transporte líquido (m³/ano) em 

cada região do delta. Valores em vermelho indicam o maior valor e os valores em verde indicam o menor valor 

da taxa de transporte líquido. O sinal negativo indica transporte para a esquerda da foz, e positivo, para a direta 

da foz, com referencial de observador olhando para o mar. 

Delta Região Verão Outono Inverno Primavera Transporte 

líquido 

Parnaíba Flanco norte -3567 -6121 -7339 -6655 -23682 

Foz -1638 -5597 -8231 -6086 -21552 

Flanco sul 535 -4669 -8642 -5076 -17852 

São Francisco Flanco norte 2636 -1651 -850 3156 3291 

Foz 5613 5026 5077 6720 22436 

Flanco sul 5966 6173 6067 7143 25349 

Jequitinhonha Flanco norte -537 -17615 -527 -443 -19122 

Foz 269 -17623 263 222 -16869 

Flanco sul 5765 -16342 5653 4760 -164 

Doce Flanco norte 2168 -5325 2126 1790 759 

Foz 447 -5853 438 369 -4599 

Flanco sul 4350 -3113 4266 3592 9095 

Paraíba do 

Sul 

Flanco norte -6746 -16942 -6616 -5570 -35874 

Foz -4242 -17601 -4160 -3502 -29505 

Flanco sul 805 0.00 790 665 2260 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Todos os deltas apresentaram uma maior taxa de transporte de sedimentos no flanco 

corresponde ao de downdrift de cada delta, um fator interessante que sugere que o sentido da 

deriva está ocorrendo para este flanco, conforme sugerido no presente estudo. Todos os deltas 

também apresentaram um menor valor na região referente ao flanco de updrift de cada delta, o 

que era esperado, pois é de onde parte a deriva litorânea. As maiores taxas de transporte 

líquidos de sedimentos foram para o delta do Paraíba do Sul, São Francisco e Parnaíba, com -

35874 m³/ano, 25349 m³/ano e -23682 m/ano, respectivamente. As menores taxas de 

transporte líquidos de sedimentos foram para o delta do Jequitinhonha e doce, com -164 

m³/ano e 759 m³/ano, respectivamente. 
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5.5. Variação da Linha de Costa 

 

 Os resultados da análise do comportamento da linha de costa calculada utilizando o 

DSAS são apresentados neste item. Esse comportamento está expresso sob a forma de mapas, 

gráficos e tabelas apresentados a seguir. Consideramos uma margem de erro de 60 metros 

(resolução espacial das imagens de satélite Landsat pela câmera MSS da década de 70). 

Assim, se considerou como progradação ou erosão apenas os valores de mudança da linha de 

costa superiores a 60 metros e -60 metros, respectivamente.  Mudanças inferiores a 60 metros 

até -60 metros foram considerados como indicativos de estabilidade da linha de costa. 

 

5.5.1. Delta do Parnaíba  

 

A análise da variação da linha de costa neste delta correspondeu ao intervalo de 47 

anos, entre os anos de 1972 e 2019 (Figura 14). Os transectos estão espaçados em 500 metros. 

  

Figura 14 – Comportamento da linha de costa entre os anos de 1972 e 2019 no delta do Parnaíba. 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 
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O Delta do Parnaíba apresentou um expressivo processo progradacional no flanco de 

updrift, próximo à desembocadura (transectos 21 a 31), com avanço da linha de costa de até 

1620 metros (transecto 31), enquanto que no flanco de downdrift foi observado um processo 

erosivo no trecho vizinho à foz (transectos 42 a 51) com recuo de até 1009 metros (transecto 

42), no entanto também foi observado um processo progradacional de até 684 metros 

(transectos 64 a 77) neste mesmo flanco no trecho mais distante da foz, só que com menor 

magnitude que a progradação ocorrida no flanco de updrift, além de pequenos trechos estáveis 

em ambos os flancos e na desembocadura (Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Variação da linha de costa entre os anos de 1972 e 2019 no delta do Parnaíba. 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

Os resultados apontam que a progradação ocorreu em taxas (EPR) de até 34 m/ano no 

flanco de updrift (transecto 31) na região da desembocadura, enquanto que a erosão ocorreu 

com taxas de até 21 m/ano no flanco de downdrift (transecto 42), também na região da 

desembocadura, como pode ser visto na tabela 5. 

 

 

 

 



42 
 

 

Tabela 5 – Valores de Movimento Líquido da Linha de Costa em metros (NSM) e Taxa de Ponto Final em 

metros por ano (EPR), calculados para cada transecto utilizando-se o DSAS. Nesta análise foram utilizadas as 

linhas de costa dos anos de 1972 e 2019. Delta do Parnaíba.  

 Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

5.5.2. Delta do São Francisco 

 

A análise da variação da linha de costa pelo DSAS neste delta foi para o período de 39 

anos, entre 1978 e 2017 (Figura 16). Os transectos estão espaçados em 500 metros. 
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Figura 16 – Comportamento da linha de costa entre os anos de 1978 e 2017 no delta do São Francisco 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

O Delta do São Francisco apresentou processo erosivo em ambos os flancos na região 

da desembocadura (transectos 70 a 92 no flanco de downdrift; transectos 93 a 101 no flanco 

de updrift) com recuo máximo de 626 metros no flanco de downdrift e de 735 metros no 

flanco de updrift, no entanto o processo afetou um trecho de maior extensão no flanco de 

downdrift, que também apresentou um extenso trecho sob progradação de aproximadamente 

27,5 quilômetros de comprimento com progradação máxima da linha de costa de 417 metros 

(transecto 65). No flanco de updrift, próximo à desembocadura, é observado um trecho em 

progradação com avanço máximo de até 103 metros (entre os transectos 103 a 119). Nos 

trechos mais distais do flanco de updrift, observa-se a alternância de trechos com linha de 

costa estável e em progradação (Figura 17). 
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Figura 17 – Variação da linha de costa entre os anos de 1978 e 2017 no delta do São Francisco. 

 Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

Taxas máximas de progradação (EPR) de até 11 m/ano são encontradas no flanco de 

downdrift (transecto 65). Taxas máximas de erosão de até 19 m/ano (transecto 93) são 

também encontradas no flanco de downdrift (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Valores do Movimento Líquido da Linha de Costa em metros (NSM) e Taxa de Ponto Final em 

metros por ano (EPR), calculados para cada transecto utilizando-se o DSAS. Nesta análise foram utilizadas as 

linhas de costa dos anos de 1978 e 2017. Delta do São Francisco.  

Fonte: elaborada pela autora (2021). 
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5.5.3. Delta do Jequitinhonha 

 

A análise da variação da linha de costa pelo DSAS neste delta foi para um período de 

46 anos, entre 1973 e 2019 (Figura 18). Os transectos também estão espaçados em 500 

metros. 

 

Figura 18 – Comportamento da linha de costa entre 1973 e 2019 no delta do Jequitinhonha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 
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O Delta do Jequitinhonha apresentou intensa progradação ao longo da linha de costa 

em quase todo o delta, numa extensão de aproximadamente 18,5 quilômetros (transectos 15 a 

52) no flanco de updrift com avanço de até 302 metros (transecto 44) e extensão de 35 

quilômetros (transectos 62 a 97) no flanco de downdrift com avanço de até 573 metros 

(transecto 91). A região da desembocadura apresentou erosão (transectos 54 a 60) com recuo 

de até 830 metros na região central da foz e de até 354 metros no flanco imediatamente 

updrift (transecto 56) da desembocadura (Figura 19).  

 

Figura 19 – Variação da linha de costa entre os anos de 1973 e 2019 no delta do Jequitinhonha. 

 Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Os resultados mostram que a progradação ocorreu em uma taxa (EPR) de até 12 m/ano 

no flanco de downdrift (transecto 91), enquanto o recuo erosivo alcançou taxas de até 18 

m/ano na região central da desembocadura (transecto 58), como pode ser visto na tabela 7. 
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Tabela 7 – Valores de Movimento Líquido da Linha de Costa em metros (NSM) e Taxa de Ponto Final 

em metros por ano (EPR), calculados para cada transecto utilizando-se o DSAS. Nesta análise foram utilizadas 

as linhas de costa dos anos de 1973 e 2019. Delta do Jequitinhonha. 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

5.5.4. Delta do Doce 

  

A análise da variação da linha de costa neste delta foi feita para um intervalo de 46 

anos, entre 1973 e 2019 (Figura 20). Os transectos estão espaçados em 500 metros. 
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Figura 20 – Comportamento da linha de costa entre os anos de 1973 e 2019 no delta do Doce. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

onte: 

elaborada pela autora (2021). 

 

O Delta do Doce apresentou trechos em erosão na foz (transectos 70 a 73) com recuo 

de até 323 metros, e no flanco de updrift próximo à desembocadura (transectos 80 a 85) com 

recuo de 75 metros e em dois outros trechos também situados na porção updrift com recuo de 

71 metros (transectos 93 a 100) e 767 metros (transectos 129 a 156), incluindo porém 
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pequenos trechos caracterizados por estabilidade ou progradação da linha de costa. No flanco 

de downdrift ocorre um extenso trecho com 16 quilômetros de extensão caracterizado por 

progradação da linha de costa (transectos 38 a 67), que alcançou até 419 metros (transecto 

63). Apenas um pequeno trecho (transectos 33 a 35) apresentou tendência à erosão (Figura 

21). 

  

Figura 21 – Variação da linha de costa entre os anos de 1973 e 2019 no delta do Doce. 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Os resultados apontam que a progradação ocorreu em uma taxa (EPR) de até 9 m/ano 

no flanco de downdrift (transecto 63) no trecho próximo à desembocadura, enquanto que a 

erosão ocorreu com taxas de até 17 m/ano no flanco de updrift em um trecho bem distante da 

foz (transecto 157), como pode ser visto na tabela 8. 
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Tabela 8 – Valores de Movimento Líquido da Linha de Costa em metros (NSM) e Taxa de Ponto Final 

em metros por ano (EPR), calculados para cada transecto utilizando-se o  DSAS. Nesta análise foram utilizadas 

as linhas de costa dos anos de 1973 e 2019. Delta do Doce. 

 Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

 

 

5.5.5. Delta do Paraíba do Sul 

 

A análise da variação da linha de costa pelo DSAS neste delta foi realizado para um 

período de 44 anos, entre os anos de 1975 a 2019 (Figura 22). Os transectos estão espaçados 

em 500 metros. 
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Figura 22 – Comportamento da linha de costa entre os anos de 1975 e 2019 no delta do Paraíba do Sul. 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 
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O Delta do Paraíba do Sul apresentou intensa erosão na região central da 

desembocadura (transectos 113 a 119) com recuo de até 667 metros (transecto 114), enquanto 

as regiões mais afastadas no flanco de downdrift quanto de updrift se caracterizaram por 

progradação (transectos 83 a 102 e transectos 121 a 143). Os maiores avanços da linha de 

costa foram verificados no transecto 87 (142 metros) e no transecto 124 (719 metros) (Figura 

23), presentes nos flancos de downdrift e de updrift, respectivamente.  

 

Figura 23 – Variação da linha de costa entre os anos de 1975 e 2019 no delta do Paraíba do Sul. 

 Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

Os resultados mostram que a erosão alcançou taxas (EPR) de até 15 m/ano na região 

central da desembocadura (transecto 114), enquanto que a progradação ocorreu em taxas de 

até 16 m/ano no flanco de updrift em um trecho bem distante da foz (transecto 124), como 

pode ser visto na tabela 9. 
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Tabela 9 – Valores de Movimento Líquido da Linha de Costa em metros (NSM) e Taxa de Ponto Final 

em metros por ano (EPR), calculados para cada transecto utilizando-se o  DSAS. Nesta análise foram utilizadas 

as linhas de costa dos anos de 1975 e 2019.  Delta do Paraíba do Sul. 

 Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

  

5.6. Características hidrológicas 

 

Uma análise da vazão e sua sazonalidade foi realizada para os cinco rios dos deltas em 

estudo (Figura 24), com a finalidade de observar o comportamento da vazão nas diferentes 

estações do ano, entre os anos de 1970 e 2014, sendo o intervalo de tempo dentro desse 

período, variável para cada rio, em função da disponibilidade de dados.  
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Figura 24 – Diagrama de barra mostrando a vazão mensal dos rios objeto deste estudo, entre os anos de 1970 e 

2014. Fonte de dados: ANA (Agencia Nacional de Águas). 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Como pode ser observado na figura 24, os períodos de maior e menor vazão são 

síncronos para todos os rios. Dezembro à Março é o período com maiores vazões enquanto 

entre Junho e Setembro são verificadas as menores vazões dos rios. O rio São Francisco 

apresentou a maior vazão média, enquanto o rio Jequitinhonha foi o rio de menor vazão 

média. 

 

Para observar conjuntamente o comportamento da vazão ao longo dos anos foi feito 

um gráfico de linhas das vazões anuais dos cinco rios estudados (Figura 25). 
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Figura 25 – Gráfico mostrando a vazão média anual dos cinco rios estudados dentro do período 1970-2014. 

Fonte de dados: ANA (Agencia Nacional de Águas).  

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Apesar das oscilações presentes nas vazões médias anuais dos rios, todos passaram a 

apresentar um decréscimo na vazão a partir da década de 90. 

 

6. DISCUSSÃO 

 

6.1. Clima de Ondas 

 

Os sistemas meteorológicos são os responsáveis pela formação das ondas que 

compõem o clima de ondas da costa brasileira. Esses sistemas atuam em duas escalas: sinótica 

e de clima. Os sistemas sinóticos que influenciam diretamente a formação das ondas são: 

sistemas de ciclone extratropicais, sistemas frontais, Anticiclone Semipermanente do 

Atlântico Sul (ASAS), Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Anticiclone Polar 

Migratório (APM) e Distúrbios Ondulatórios de Leste (BASTOS & FERREIRA, 2000; 

FUENTES et al., 2013; 1995; INNOCENTINI et al., 2005; NIMER, 1979; PIANCA et al., 

2010; SILVA, 2011; SILVA, 2013). Já na escala de clima estes sistemas estão associados às 

mudanças climáticas, como por exemplo, o aquecimento global, que provoca alterações na 

temperatura da Superfície do Mar (TSM), na intensificação de ciclones extratropicais e na El 

Niño Oscilação Sul. Esses fenômenos afetam a intensidade das tempestades e 

consequentemente, as características das ondas, como altura e período (SILVA, 2013). 
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De acordo com Pianca et al. (2010), os principais parâmetros (altura, período e 

direção) que caracterizam o clima de ondas na costa brasileira, variam sazonalmente embora a 

direção predominante das ondas em todos os setores que abrangem os deltas estudados seja de 

leste, na maior parte do ano. Esse clima de ondas interagindo com as diferentes orientações da 

linha de costa nos deltas estudados, faz com que as mesmas experimentem diferentes ângulos 

de incidência, o que se reflete na dispersão de sedimentos. 

 

Segundo Ashton & Giosan (2011), os deltas desenvolvem morfologias marcadamente 

diferentes em função do clima de ondas ao qual estão submetidos, em particular a freqüência 

direcional das ondas e seu grau de assimetria (Figura 26). Quando o clima de ondas é 

simétrico, o delta tende a se desenvolver de forma simétrica, independente da freqüência de 

ondas com ângulos altos (>45º), alterando apenas a morfologia da cúspide presente na foz, a 

qual tende a ser mais proeminente quanto maior for o ângulo (>45º). Quando o clima de ondas 

é assimétrico, o flanco de downdrift tende a apresentar instabilidade na sua linha de costa, 

com magnitude proporcional ao aumento da assimetria no clima de ondas. A ação destas 

ondas com ângulos mais altos no flanco de downdrift, termina por produzir morfologias 

rítimicas (ASHTON & GIOSAN, 2011; NIENHUIS et al., 2013). Essa modelagem da linha 

de costa, nos permite predizer possíveis cenários futuros das linhas de costas dos deltas em 

estudo através de uma comparação do atual formato dos deltas com um dos resultados 

simulados que apresente maior semelhança aos mesmo, em condições de simulações 

alinhadas com parâmetros mais próximos da realidade de cada delta. 
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Figura 26 – Modelagem numérica do comportamento da linha de costa para diferentes angulos de ondas e 

assimetria na freqüência direcional. Resultados para intervalos de 65,4 anos, com tempo total de modelagem de 

327 anos. U: proporção de ondas com ângulos altos > 45º; A: assimetria do clima de ondas. Em todas as 

simulações, as demais características da onda, como altura, período e descarga fluvial (92 Kg/s) são mantidas 

constantes.  

Fonte: Ashton & Giosan (2011). 

 

O ângulo de aproximação da onda pode desempenhar um controle de primeira ordem 

na evolução morfológica dos deltas através da deriva litorânea, influenciando na largura do 

lobo deltaico, na taxa de progradação, na morfologia e na arquitetura sedimentar (ASHTON 

& GIOSAN, 2011).  Sendo assim, o conhecimento do clima de ondas é essencial para 

entender como essa dinâmica morfológica pode ocorrer ao longo da evolução dos deltas em 

estudo, possibilitando assim, desenvolver prognósticos futuros das linhas de costas desses 

ambientes em um estudo comparativo com os resultados modelados de casos semelhantes. 

 

6.2. Sentido da deriva litorânea 

 

O sentido preferencial da deriva litorânea ao longo das linhas de costa das planícies 

deltaicas é função da direção de onda predominante ao longo do ano (Figura 8). Nos deltas 

estudados a direção predominante ao longo do ano é leste. Entretanto, apesar desta 
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dominância, ocorrem variações na direção das ondas e consequentemente também no sentido 

da deriva litorânea. (GUIMARÃES & DOMINGUEZ, 2005; PIANCA et al., 2010). 

 

 No Delta do Parnaíba o sentido preferencial da deriva litorânea ocorre no sentido 

EO. As presenças de pontais arenosos, além de outros indicadores geomorfológicos, 

corroboram essa preferência (SZCZYGIELSKI et al., 2015).  

  

No Delta do São Francisco o sentido preferencial da deriva litorânea se dá no sentido 

NESW. Sua planície apresenta uma distribuição marcadamente assimétrica dos depósitos e 

fácies sedimentares, bem como o expressivo campo de três gerações de dunas, e a presença 

destas contribuem para corroborar que o vento soprou persistentemente do quadrante NE 

durante toda a evolução deste delta, mantendo, desta forma, o sentido da deriva nessa direção 

(DOMINGUEZ et al., 1983). 

 

No Delta do Jequitinhonha o sentido da deriva, em presença de ondas de leste, diverge 

na foz para ambos os flancos deltaicos, o que lhe confere uma morfologia quase simétrica, no 

entanto durante o outono a deriva está orientada SN, devido a um aumento na frequência 

das ondas de sul-sudeste. Provavelmente esse sentido foi atuante durante grande parte da 

evolução do delta, durante o Holoceno, o que pode explicar a leve deflexão que a foz tem para 

norte (DOMINGUEZ et al., 1983). 

 

No delta do Doce o sentido preferencial da deriva litorânea, atualmente, é N→S, no 

entanto este delta já apresentou outras direções preferenciais de transporte (SN) ao longo de 

sua evolução morfológica (Dominguez et al., 1983). 

 

Por fim, o Delta do Paraíba do Sul apresenta o sentido da deriva litorânea 

preferencialmente de S→N, embora haja opiniões diferentes a respeito como as de Dias & 

Gorini (1980) e Dias (1981) que sugerem o sentido contrário, ou seja, de norte para sul, 

devido à atuação dos ventos alísios de nordeste, que mesmo ocorrendo em grande parte do 

ano, não são suficientes para originarem ondas capazes de promover deriva neste sentido ao 

longo do delta Paraíba do Sul (DOMINGUEZ et al., 1983). 
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6.3. Indicadores geomórficos 

 

Representados pelos depósitos sedimentares presentes nos flancos de updrift e de 

downdrift do delta. A diferença no transporte de sedimentos entre os flancos, principalmente 

devido ao efeito molhe e pelo aporte de sedimentos fluviais, resulta em uma assimetria na 

distribuição de fácies e depósitos sedimentares, o que leva a modos de progradação diferentes 

em cada flanco (ANTHONY, 2015; BHATTACHARYA & GIOSAN, 2003; DOMINGUEZ, 

1996; MARTIN et al., 1984). 

 

Cada flanco apresenta um padrão característico de fácies e depósitos sedimentares 

(BHATTACHARYA & GIOSAN, 2003). As características dos sedimentos também se 

diferenciam entre os flancos, que apresentam grãos com tamanhos e graus de maturidades 

diferentes, sendo os sedimentos do flanco de updrift de menor diâmetro e maior maturidade 

textural (BHATTACHARYA & GIOSAN, 2003; DOMINGUEZ et al., 1987; DOMINGUEZ, 

1996). 

 

O flanco de updrift tem sedimentos provenientes da plataforma interna, podendo em 

alguns casos apresentar sedimentos de origem fluvial, como quando há grandes descargas 

fluviais, enquanto que o flanco de downdrift apresenta sedimentos principalmente de origem 

fluvial (ANTHONY, 2015; ASHTON & GIOSAN, 2011; NIENHUIS et al., 2016a).  

 

  Os principais depósitos que caracterizam os flancos de updrift são cordões litorâneos 

contínuos, campos de dunas e pontais arenosos em regiões próximas a foz. Já no flanco de 

downdrift, são encontrados depósitos característicos de ambientes de baixa energia como 

manguezais, lagunas, esporões, cordões litorâneos intercalados com lamas, lagoas, baías, ilhas 

arenosas, terras úmidas (DOMINGUEZ, et al., 1983; DOMINGUEZ, 1996; 

BHATTACHARYA & GIOSAN, 2003; ASHTON & GIOSAN, 2011; NIENHUIS et al., 

2015).  

 

6.3.1. Delta do Parnaíba 

 

No flanco de downdrift temos a presença de canais de marés associados a condições 

estuarino-lagunares e manguezais (Figura 9). Já no flanco de updrift temos a presença de 
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dunas costeiras ativas, além de campos de dunas mais antigos, fixados por vegetação 

arbustiva. As praias apresentam larguras de até 200 metros. 

 

6.3.2. Delta do São Francisco 

 

O lado de updrift do delta do São Francisco (Figura 10) apresenta uma planície coberta 

por uma ampla faixa de cordões litorâneos e um extenso campo de dunas. Já no flanco de 

downdrift, temos a ocorrência de ilhas barreiras e pontais arenosos, que protegem pequenas 

lagoas preenchidas de sedimentos finos, além de manguezais e áreas úmidas 

(BHATTACHARYA & GIOSAN, 2003; BITTENCOURT et al., 1982).  

 

6.3.3. Delta do Jequitinhonha 

 

Este delta tem uma assimetria morfológica bem demarcada, apesar da geometria quase 

simétrica da linha de costa atual (Figura 11). No flanco de updrift a linha de costa é contínua, 

sem interrupções e a planície é formada por um lençol de areia contínuo ornamentado no topo 

por cordões litorâneos. Já no flanco downdrift estão presentes manguezais, terraços marinhos 

e fluviais, além de terras úmidas, como brejos e a deposição de turfas. A linha de costa ao 

longo desse flanco é caracterizada por uma sucessão de ilhas arenosas, separadas do 

continente por canais de maré (BERNAL, 2009; DOMINGUEZ et al., 1982b; DOMINGUEZ 

et al., 1983). 

 

Esta assimetria morfológica decorre da forte contribuição das ondas de sul para a 

deriva litorânea durante o outono, o que resulta em uma mudança sazonal na direção 

preferencial de transporte para norte. 

 

6.3.4. Delta do Doce  

 

Neste delta considerando-se apenas os depósitos próximos à desembocadura, verifica-

se que o flanco de updrift apresenta extensos cordões litorâneos truncados e pontais arenosos 

(Figura 12). Já no flanco de downdrift ocorrem manguezais, além de terraços fluviais 

(DOMINGUEZ, 1983; POLIZEL & ROSSETI, 2014). 
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6.3.5. Delta do Paraíba do Sul 

 

Este delta apresenta uma acumulação expressiva de depósitos fluviais retrabalhados 

em bancos arenosos (Figura 13). O flanco de updrift apresenta um conjunto de cordões 

litorâneos separados por truncamentos erosivos, enquanto que no flanco de downdrift 

predominam manguezais e áreas úmidas (DOMINGUEZ, 1996). 

 

6.4. Transporte litorâneo de sedimentos 

 

Embora os dados de transporte de sedimentos ao longo da linha de costa neste trabalho 

sejam uma aproximação da realidade, ainda assim eles nos fornecem informações importantes 

para entender a geometria dos deltas estudados. A intensidade do transporte litorâneo difere 

entre os dois flancos, sendo via de regra maior no flanco de updrift. Consequentemente, a 

progradação nesse flanco será mais rápida, principalmente quando ocorre o “efeito molhe”, 

enquanto que no flanco de downdrift, poderá ocorrer processo de erosão, a depender da 

magnitude do fator de bypass na desembocadura e do aporte fluvial. (ASHTON & GIOSAN, 

2011; DOMINGUEZ, et al., 1983, DOMINGUEZ, 1996; NIENHUIS et al., 2016a). 

 

O resultado do cálculo da taxa de transporte líquido de sedimentos ao longo da costa 

indica que há um aumento na taxa de norte para sul, com exceção dos deltas do Jequitinhonha 

e Doce, sendo o Paraíba do Sul o delta onde se verifica as maiores taxas, seguidos do delta do 

São Francisco e Parnaíba.  Essa tendência do acréscimo das taxas, provavelmente ocorre pela 

constância da direção das ondas ao longo do ano e é concordante com a magnitude da 

potência das ondas que, segundo Pianca et al., (2010), também aumenta de norte para sul 

(Figura 27). Essa potência se reflete em uma maior influência das ondas sobre as linhas de 

costas em cada delta, devido a isto, podemos explicar maiores taxas de transporte de 

sedimentos nos deltas sujeito a ondas com maiores potências. 
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Figura 27 – Variações diárias da potencia da onda (P) para cada setor da costa brasileira. W5: setor do delta do 

Parnaíba; W4: setor do delta do São Francisco; W3: setor dos deltas do Jequitinhonha, Doce e Paraíba do Sul.  

Fonte: Modificado de Pianca et al., (2010). 

 

6.5. Características hidrológicas 

  

Segundo Reid (1993), as características hidrológicas possuem elevada relevância na 

geomorfologia e dinâmica sedimentar, pois ela condiciona todos os trechos à jusante, além de 

fornecerem grande parte dos sedimentos que compõem a planície deltaica. 

 

A vazão média mensal se comporta de forma padrão e semelhante, em todos os rios 

citados, durante as estações secas e chuvosas. O inverno é a estação com menor vazão média 

em todos os rios estudados e também é quando ocorrem as maiores altura de ondas, por 

consequência teremos um menor aporte fluvial de sedimentos e maior retrabalhamento da 

linha de costa por ação das ondas, o que pode levar a processos de erosão costeira. 
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 Esse comportamento padrão da vazão mensal é observado de forma similar no 

trabalho de Oliveira, et al., (2018), que apresenta a climatologia mensal da descarga fluvial 

com padrões semelhantes ao encontrados para os rios considerados neste estudo (Figura 38). 

Os autores analisaram as vazões por setor da costa classificados por eles em setor leste e setor 

nordeste. 

Figura 28 – Climatologia mensal da descarga fluvial de rios do setor leste brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, et al., (2018). 

 

A efetividade do “efeito molhe” sobre a deriva litorânea e a morfologia da 

desembocadura vai depender do jato fluvial e do grau de bypass na foz (ANTHONY, 2015). É 

lógico presumir que o bypass é inversamente proporcional à descarga fluvial, uma vez que, 

quanto maior a descarga, maiores são as chances de esses sedimentos encontrarem 

dificuldades para atravessar a foz de um flanco ao outro (bypassing). 
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 Nienhuis et al, (2016a) fizeram um experimento de modelagem numérica de deltas 

dominados por ondas para diferentes frações de bypass, o qual eles chamaram de β, e 

diferentes descargas fluviais (Figura 39). O resultado de modelagem destes autores indicou 

que pode ocorrer três possíveis cenários no comportamento da foz, que pode crescer de modo 

simétrico, migrar no sentido de downdrift ou migrar no sentido de updrift. 

 

Segundo os autores, quando o bypass na foz do rio é limitado (<1), a desembocadura 

tende a migrar no sentido de downdrift quando sob condições de baixa vazão. Em condições 

de alta descarga fluvial e bypass igual a zero, ou seja, nenhum sedimento é capaz de 

transpassar a foz, a desembocadura tende a reorientar migrar no sentido de updrift, pois as 

ondas no flanco de downdrift já nao conseguem dispersar com eficiência os sedimentos.  

 

Figura 29 – Modelagem de deltas influenciados por ondas para diferentes taxas de suprimento de sedimento 

fluvial e diferentes frações de bypassing, β. As linhas pretas indicam a posição do litoral a cada 20 anos no 

modelo. Todos os resultados aqui têm o mesmo clima de onda, com ondas de 1m, A (Assimetria) = 0.8 e H 

(Ângulos – altos) = 0.3. Sendo o intervalo para A, de 0.5 a 0.8 e para H, entre 0.1 e 03, segundo definição dos 

autores.  

Fonte: Nienhuis et al., (2016a). 
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Mesmo diante da importância que os rios e a descarga fluvial apresentam para a 

dinâmica costeira, a quantidade de barragens construídas nos cursos dos grandes rios é 

significativamente alta.  

 

A série histórica das vazões médias anuais (Figura 25) mostra que as menores vazões 

médias ocorreram a partir da década de 90 o que, talvez, seja decorrente do crescimento 

substancial do número de barragens no território brasileiro nas últimas décadas (Coelho, 

2008). Diversos autores apontam a construção de barragens como possível agente causador do 

reduzido aporte fluvial de sedimentos na desembocadura dos rios e consequente processo 

erosivo nas mesmas (FONTES, 2001; OLIVEIRA et al., 2003; SILVA et al., 2001). 

Dominguez (1999) sugere em seu trabalho a possibilidade desse processo erosivo na região da 

desembocadura ser devido à alteração dos padrões de refração de ondas na região, uma vez 

que são as ondas as responsáveis pela deriva litorânea e pelo controle morfológico da linha 

costa de algumas desembocaduras. Em um trabalho mais recente, Dominguez (2003) sugere 

que a alteração no aporte fluvial é decorrente de variações naturais da descarga do rio. 

 

Segundo Cunha (1995), os principais impactos geomorfológicos a jusante dos grandes 

barramentos são: assoreamento na desembocadura dos rios principais, colmatação da 

desembocadura dos rios principais e modificações na dinâmica da foz. 

 

Além de fatores antrópicos, existe a variabilidade climática natural, um fator 

condicionante da pluviosidade, que ainda depende das características de cada região no 

território brasileiro (CAPOZZOLI et al., 2017). 

 

7. CONCLUSÃO 

 

De maneira geral, todos os deltas dominados por ondas da costa brasileira 

experimentam uma variação sazonal dos principais parâmetros de ondas, com direção 

preferencialmente de leste em grande parte do ano, o que confere ao clima de ondas brasileiro 

um caráter fortemente assimétrico.  

 

O ângulo de incidência das ondas sobre costa é a principal causa primária da deriva 

litorânea e a direção predominante determina o sentido preferencial da deriva. Sendo assim, as 
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ondas exercem um controle e influência de primeira ordem no surgimento de padrões básicos 

na morfologia e arquitetura sedimentar de deltas dominados por ondas. 

 

As áreas de estudos que apresentaram maiores taxas de transporte líquido foi o delta 

do Paraíba do Sul, seguido do delta do São Francisco e Parnaíba. Estes deltas apresentaram 

também uma maior assimetria na distribuição de depósitos sedimentares e uma maior 

magnitude de eventos como erosão e progradação da linha de costa, possivelmente devido à 

ação das ondas com elevada potência nessas regiões. As menores taxas de transporte líquido 

de sedimentos foram observadas no delta do Jequitinhonha e Doce. 

 

A variação da linha de costa documentada neste trabalho representa uma aproximação, 

uma vez que o limite praia seca/molhada, escolhida como referência para vetorização da linha 

de costa, não leva em consideração o regime das marés, que apresenta variações diárias, além 

da declividade da própria praia. O mesmo vale para as taxas de transporte, líquidas e parciais 

(transporte acumulado em cada estação), uma vez que são calculados com base nos azimutes 

das normais à linha de costa vetorizada. Não foi feita também a transformação da mudança do 

ângulo das ondas em águas profundas para a zona de rebentação, devido ao processo de 

refração. Logo, embora a análise aqui apresentada não seja conclusiva, as tendências 

identificadas expressam a grosso modo o comportamento da linha de costa.  

 

Os processos de erosão presentes nas desembocaduras dos rios dos deltas dominados 

por onda podem estar associados a uma redução no aporte fluvial, decorrente da diminuição 

das vazões, o que pode ter resultado da diminuição da precipitação nas bacias hidrográficas ou 

da construção de barragens ao longo do curso do rio. 

 

A compreensão da dispersão dos sedimentos termina sendo importante porque em 

função das diferentes intervenções humanas e das mudanças climáticas, que alteram o aporte 

de sedimentos na desembocadura, pode-se fazer previsões de como se dará o decaimento da 

linha de costa, ou seja, o quanto a linha de costa poderá progradar e/ou erodir em função de 

variações da vazão dos rios.   

 

A interpretação dos resultados e análise de dados permitiu discutir a relação existente 

entre os deltas dominados por ondas e os climas de ondas em cada região. No entanto, faz-se 



68 
 

 

necessário a obtenção de dados complementares para a obtenção de resultados com maior 

acurácia.  

 

Por fim, espera-se contribuir através desse trabalho, para o meio acadêmico e social, 

como uma luz da relação entre deltas dominados por ondas e a assimetria do clima de ondas 

na costa brasileira. Podendo servir de norte para estudos mais detalhadados, além de oferecer 

informações relevantes para um adequado manejo e gestão da costa em áreas de suma 

importância como os deltas. 
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