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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo caracterizar a sedimentação areno-lamosa do
baixo da Boca do Rio, uma feição fisiográfica presente na plataforma continental do
município de Salvador, por meio da integração de métodos sedimentológicos e geofísicos em
sistema de informações geográficas. Foram realizados levantamentos de perfis sísmicos
(Perfilador de Subfundo) e coletadas amostras de sedimentos superficiais na área de estudo.
Os dados obtidos permitiram confeccionar diversos mapas temáticos mostrando a distribuição
espacial dos principais parâmetros analisados. O baixo da Boca do Rio é uma área de 22 km2
e caracteriza-se pela acumulação de sedimentos arenolamosos com teores de lama em torno
de 45%, estes sedimentos são basicamente siltosos e a argila é negligente na sua composição.
Esta feição é circundada por feições batimétricas rasas com cobertura de sedimentos
cascalhosos biodetríticos, com elevados teores de carbonato e misturados com sedimentos
siliciclásticos. A matéria orgânica não é superior a 3% na região do baixo da Boca do Rio, a
Razão COT/NT foi superior a 10, evidenciando origem continental deste material orgânico.
Essencialmente o baixo da Boca do Rio é carbonático, pois possui teores de carbonato
superiores a 40%. A respeito da sua morfologia, cinco tipos de ecocaráteres foram
identificados assim como geometrias em Offlap evidenciando uma progradação dos
sedimentos a partir da linha de costa no sentido costa-afora e em Onlap nas laterais do baixo
da Boca do Rio. Estes dados mostram que os sedimentos foram depositados devido ao
controle batimétrico. Os sedimentos do baixo da Boca do Rio possuem origem mista
siliciclástica e carbonática, estes são provavelmente oriundos da faixa litorânea. Os padrões
em Offlap sugerem que os sedimentos continentais soterram o relevo marinho e suas
espessuras diminuem progressivamente na direção da borda da plataforma onde fundos
consolidados se encontram expostos.

Palavras-chave: Plataforma Continental; Município de Salvador; Sedimentos Marinhos;
Perfilador de Subfundo; Geoquímica de sedimentos.
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1. INTRODUÇÃO
A Transição Areia-Lama pode ser definida como o limite do leito marinho onde a fração
areia sofre uma transição brusca para a fração silte ou argila, ou simplesmente fração lamosa
(Mc CAVE, 1972 apud GEORGE & HILL, 2008). O estudo desta transição é importante,
pois a mesma representa também uma transição das condições físico-químicas, biológicas e
sedimentológicas entre o substrato arenoso e lamoso. Areias e lamas possuem características
distintas, pois abrigam diferentes comunidades bentônicas (SANDERS, 1958); possuem
diferentes propriedades acústicas (GOFF et al., 1999) e adsorverem quantidades diferentes de
metais e partículas biogênicas (SCHIFF, 2000).
Stanley et al. (1983 apud GEORGE & HILL, 2008) argumentam que a profundidade da
Transição Areia-Lama depende, em primeiro lugar, do nível de energia das forçantes físicas
na margem continental em questão. Sendo assim, ambientes mais energéticos apresentam a
Transição Areia-Lama em profundidades maiores. Parâmetros secundários podem ainda
influenciar na profundidade da Transição, como o suprimento de sedimentos fluviais e
marinhos, a largura da plataforma, a morfologia da quebra da plataforma e a estabilidade dos
depósitos sedimentares (GEORGE et al., 2007).
As partículas de lama, no ambiente marinho tendem a se agrupar, formando flocos por
meio do processo de floculação. Estes flocos tendem a se precipitar mais rapidamente do que
as partículas individuais (STERNBERG et al., 1999). O processo de floculação está associado
a regiões onde ocorrem mudanças significativas de salinidade como o ambiente
flúviomarinho.
A floculação propicia a acumulação de metais pesados nos sedimentos finos (GEORGE
& HILL, 2008), estes mostram grande afinidade com as partículas lamosas e tendem a se
acumular onde a sedimentação fina ocorre (GEORGE et al., 2007). Muitos destes metais
possuem elevada toxicidade e podem contaminar organismos, especialmente os bentônicos,
que estão intimamente relacionados aos sedimentos (DAUVIN, 2008).
Os sedimentos finos presentes na Plataforma Continental Norte da Bahia, foram
estudados em diversas oportunidades. Um importante trabalho para a região foi conduzido
pelo Centro de Recursos Ambientais da Bahia (2003) que realizou um diagnóstico dos
aspectos oceanográficos desta Plataforma. Os maiores teores de sedimentos finos superficiais;
as frações lama (Figura 1), estão associadas aqueles trechos onde a plataforma continental se
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estreita e a isóbata de 30m se aproxima da linha de costa, assim como nas proximidades das
desembocaduras fluviais.

Figura 1: Distribuição da fração fina nos sedimentos superficiais da Plataforma Continental do
Litoral Norte da Bahia. Extraído de CRA (2003).
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As concentrações mais importantes de sedimentos finos estão associadas às
desembocaduras dos rios Itapicuru (município de Conde), Pojuca (entre os municípios de
Mata de São João e Camaçari), e Joanes (entre os municípios de Lauro de Freitas e
Camaçari). Também é encontrada uma quantidade significativa de material fino na
Plataforma Continental em frente ao município de Salvador, associada a uma feição da
plataforma denominada de Baixo da Boca do Rio (BBR).
Mesmo apresentando um elevado índice pluviométrico, em torno de 1.850mm/ano
(ÁLVARES NETO, 2006), Salvador não apresenta, em seu território, grandes bacias
hidrográficas (Figura 2). Os rios que deságuam na costa atlântica como o Camurujipe (Área
da bacia: 33 km2), Lucaia (Área da bacia: 13 km2), Rio das Pedras (Área da bacia: 30 km2) e o
Jaguaribe (Área da bacia: 44 km2) foram, em sua maioria, canalizados e fazem parte do
sistema de macro drenagem da cidade de Salvador; servindo como eixo de escoamento dos
efluentes da região.
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Figura 2: Bacias hidrográficas da cidade do Salvador, posição dos emissários submarinos,
tamanho médio do sedimento superficial do fundo e isóbatas (modificado de NUNES, 2002) e
localização do Baixo da Boca do Rio, área objeto deste estudo.

De acordo com o Centro de Recursos Ambientais (2000) as atuais taxas de vazão média
dos rios da costa leste do município de Salvador são baixas, apresentando vazões máximas em
torno de 2m3s-1. Atualmente, isto se reflete numa baixa taxa de exportação de sedimentos para
a plataforma continental. O suposto baixo volume de sedimentos, exportados pelos rios da
costa leste de Salvador, em principio é um aspecto conflitante com a presença da significativa
acumulação de sedimentos finos associados ao BBR.
O trabalho mais completo realizado na Plataforma Continental de Salvador foi a
dissertação de mestrado de Nunes (2002) que apresenta um mapeamento da distribuição
espacial das frações areia, lama e cascalho no sedimento superficial de fundo da região,
(Figura 2) evidenciando uma grande concentração de sedimentos lamosos associados ao
BBR, constituindo, portanto, uma Transição Areia-Lama de caráter brusco.
4

Na Plataforma Continental em frente à desembocadura do Rio de Contas, litoral sul da
Bahia, Carvalho et al. (2008) realizaram um estudo para estabelecer a origem da matéria
orgânica associada aos sedimentos finos aí presentes. Estes autores utilizaram isótopos
estáveis de C e N (δ 13C e δ 15N), além dos teores de Carbono Orgânico Total e Nitrogênio
Total (razão COT/NT) para determinar a origem da matéria orgânica presente nestes
sedimentos, e as contribuições relativas de origem marinha e continental para esta matéria
orgânica. Foi ainda empregado o radionuclídeo

210

Pb e datação

14

C-AMS para determinar as

taxas de sedimentação recente.
Compreender a distribuição e a origem dos sedimentos lamosos presentes na Plataforma
Continental de Salvador é extremamente importante para a sua gestão, uma vez que nas suas
proximidades já está implantado, desde 1978, um sistema de disposição oceânica de esgotos
(Emissário do Rio Vermelho) (EMBASA, 2005), estando um outro em vias de implantação
(Emissário da Boca do Rio) (Figura 2). Este estudo reveste-se, portanto, de importância, uma
vez que os seus resultados criam uma base de referência para futuros monitoramentos
ambientais na região.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho é caracterizar a transição areno-lamosa do BBR, feição
deposicional presente na plataforma continental de Salvador, Bahia.
2.2 Objetivos Específicos
Mapear a distribuição superficial dos sedimentos finos e determinar sua espessura por
meio da sísmica de subsuperfície.
Determinar a textura dos sedimentos superficiais de fundo na área de estudo, assim
como seus parâmetros estatísticos (Média, Selecionamento, Teores de cascalho, areia e lama).
Determinar os teores de Matéria Orgânica, Carbono Orgânico Total, Nitrogênio Total,
Fósforo Assimilável e Carbonato nos sedimentos superficiais de fundo, como um elemento
auxiliar para a determinação da origem dos sedimentos finos presentes no BBR.
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E VIZINHANÇAS
3.1 Batimetria
A compilação de dados batimétricos realizada por Nunes (2002), mostra que a
Plataforma Continental, em frente ao bairro da Boca do Rio, apresenta na sua porção mais
interna da plataforma, uma declividade acentuada. Esta região é denominada baixo da Boca
do Rio (Figura 2) e apresenta uma área total de 22km2. O Banco de Santo Antônio (BSA), na
extremidade oeste da área de estudo, constitui uma importante feição positiva que
praticamente isola a plataforma continental, da Baía de Todos os Santos. A margem leste do
BSA é caracterizada por um canal raso de orientação NW-SE que se estende desde a
plataforma interna, até a plataforma média.
Na porção mais externa próximo à borda da plataforma, no limite de transição para o
talude, ocorrem feições positivas relacionadas provavelmente a formações recifais antigas
afogadas no decorrer da última transgressão marinha (NUNES, 2002).
3.2 Clima
A região de Salvador apresenta clima quente e úmido, tipicamente tropical, com
temperatura media de 25ºC e umidade relativa do ar em torno de 80%, apresentando pequenas
variações climáticas (EMTURSA, 2008).
Os ventos na região são aqueles associados ao sistema de ventos alísios
predominantemente de NE, E e SE durante quase todo o ano, sendo que quando há a chegada
de frentes frias, durante o outono e o inverno, os ventos de S e SSE se tornam mais
significativos (CRA, 2000). Em relação à velocidade dos ventos, estes variam de 1,0 m/s até
10,0 m/s, sendo os que apresentam velocidades entre 4,0 m/s e 6,0 m/s são os mais frequentes
(BITTENCOURT et al., 2005).
3.3 Ondas e correntes
O sistema de correntes da área de estudo normalmente segue a direção dos ventos
dominantes, fluindo predominantemente para SW no verão, enquanto que no inverno,
correntes fluindo para NE também estão presentes (CRA, 2003).
O padrão de ondas na zona costeira apresenta uma sazonalidade, no período de setembro
a março ondas predominantemente dos setores E e NE com altura média de 1,0 metro são
7

mais comuns, atingindo velocidades em torno de 5 cm/s. Enquanto que no período de abril a
agosto ondas dos setores SSE e SE são frequentes e atingem alturas maiores, em torno de 1,5
metros, apresentando velocidades superiores a 10 cm/s. Tais ondas estão associadas à chegada
das frentes frias provenientes do Sul (BITTENCOURT et al., 2005).
A deriva litorânea, de acordo com Livramento (2008), é predominantemente de NE para
SW, seguindo o padrão principal do litoral norte baiano.
O Centro de Recursos Ambientais (2000) caracterizou o regime de marés da área de
estudo como apresentando uma altura média da maré de 1,70m, variando entre 2,20m
(Sizígia) e 0,95m (Quadratura).
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4. METODOLOGIA
4.1 Levantamento de dados pretéritos
Inicialmente foi realizado um levantamento de todos os dados pretéritos publicados
sobre a Plataforma Continental do município de Salvador. As principais fontes de informação
estão listadas a seguir:
DHN – Diretoria de Hidrografia e Navegação. 1979. Carta Batimétrica da Baía de Todos
os Santos. nª B 1110. Escala 1:65.000 Marinha do Brasil, Diretoria de Hidrografia e
Navegação.
FRANÇA, A. M. C. 1979. Geomorfologia da Margem Continental Leste Brasileira e da
Bacia Oceânica Adjacente. Série Projeto REMAC, nº 7. 38p.
COUTINHO, P. N. 1995. Relatório Técnico da área de Oceanografia Geológica do
Programa REVIZEE - Score Central. Levantamento do Estado da Arte da Pesquisa dos
Recursos Vivos Marinhos do Brasil –REVIZEE. 68p.
CONDER. 1996. Carta do Uso do Solo de Salvador e Região Metropolitana – Escala
1:100.000.
CRA – Centro de Recursos Ambientais. 2000. Saneamento Ambiental da Baía de Todos os
Santos: Modelamento e Avaliação Ambiental. – Relatório Técnico. Consórcio Hydros.
Editora CRA. Governo do Estado da Bahia, 73 p.
NUNES, A. S. 2002. Habitats essenciais para os peixes explorados pela frota “linheira”
do porto de Santana, Rio Vermelho, Salvador-Bahia. Dissertação de Mestrado, Submetida
em satisfação parcial dos requisitos ao grau de Mestre em Ciências Geológicas da
Universidade Federal da Bahia. 236 p.
CRA – Centro de Recursos Ambientais. 2003. Diagnóstico oceanográfico e proposição de
disciplinamento de usos da faixa marinha do Litoral Norte do estado da Bahia.
Consórcio GeoHidro-HIGESA. Editora CRA. Governo do Estado da Bahia. 134 p.
EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento. 2005. Estudo de Impacto Ambiental
e Relatório de Impacto Ambiental do sistema de disposição oceânica de esgotos do
Jaguaribe. Volume 4. 158 p.
9

4.2 Atividades de campo
4.2.1 Levantamento sísmico
Foi realizado um levantamento de perfis sísmicos (Figura 3) com perfilador de
subsuperfície marca EdgeTech modelo SB-216S (Figura 4) operado entre as freqüências de 2
a 16 kHz, em duas campanhas. A primeira durante Abril e Maio de 2008 e a segunda entre
Dezembro de 2008 e Janeiro de 2009. O levantamento sísmico permite determinar a
morfologia, a disposição, a espessura e o volume dos pacotes de sedimentos depositados na
Plataforma Continental.

Figura 3: Mapa de localização dos perfis sísmicos.
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Figura 4: Perfilador de subsuperfície EdgeTech, modelo SB-216S.

4.2.2 Coleta de sedimentos superficiais
A partir da análise dos dados sísmicos foi planejada uma malha para a coleta de 32
amostras de sedimentos na área de estudo (Figura 5). As amostras foram coletadas em duas
campanhas, realizadas em outubro de 2008 e em março de 2009, com o auxílio de uma draga
do tipo Van-veen (Figura 6). Em 03 das 32 estações amostrais planejadas (Figura 5), foi
encontrado substrato consolidado, sem retorno de sedimento. Após a coleta, o material foi
refrigerado e levado para o Laboratório de Estudos do Petróleo (LEPETRO - UFBA) onde as
amostras foram liofilizadas e encaminhadas para as análises laboratoriais.
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Figura 5: Planejamento amostral.

Figura 6: Draga do tipo van veen.
Retirado do endereço eletrônico: http://www.kcdenmark.dk/public_html/sediment/Van_Veen_2000/12.310_Van_Veen_2000.jpg
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4.3 Atividades de laboratório
4.3.1 Análise dos registros sísmicos
Os registros obtidos por meio do levantamento sísmico foram tratados em dois
aplicativos distintos. Com o aplicativo Discover ® (EdgeTech), foi possível extrair os dados
de batimetria assim como os valores dos coeficientes de reflexão do substrato, para se
construir um mapa batimétrico e outro de coeficiente de reflexão. Com o aplicativo
SonarWiz.MAP ® (Chesapeake Technology Inc.) determinou-se a espessura mínima das
camadas dos sedimentos presentes na área de estudo.
4.3.2 Textura do sedimento
A textura dos sedimentos superficiais coletados foi determinada por meio de análise
granulométrica utilizando um Analisador de Partículas a laser marca HORIBA ® modelo LA950.
Os parâmetros estatísticos (tamanho médio, desvio-padrão, teores de cascalho, areia e
lama) referentes aos sedimentos coletados foram determinados utilizando a planilha
GRADISTAT V 4.0 ® (BLOTT & PYE, 2001).
4.3.3 Análises geoquímicas
As propriedades geoquímicas dos sedimentos (conteúdo de Carbonato, Matéria
Orgânica, Carbono Orgânico Total, Nitrogênio Total e Fósforo Assimilável) são
fundamentais para se avaliar as condições ambientais sob as quais os mesmos se depositaram
(ALT-EPPING et al., 2009). Estes parâmetros permitem avaliar a origem da matéria orgânica
(marinha ou continental), além de serem também utilizadas para avaliar a produção primária e
biomassa no ambiente marinho.
As análises foram realizadas pelo Laboratório de Estudos do Petróleo (LEPETRO) do
Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade Federal da Bahia, seguindo as metodologias
da Embrapa (1997), de Aspila et al. (1976) e de Grasshoff (1983).
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4.3.4 Integração de dados em sistema de informações geográficas
Todos os dados obtidos foram exportados para o aplicativo ArcGIS 9.2 ® (ESRI), onde
foram convertidos em arquivos de ponto do tipo “shapefile” e interpolados pelo método
Inverso do Quadrado da Distância (Inverse Distance Weighted - IDW), para se construir os
diversos mapas mostrando a distribuição espacial dos parâmetros analisados.
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5. RESULTADOS
5.1 Levantamento sísmico
A análise dos dados obtidos no levantamento sísmico permitiu a elaboração de mapas
de espessura sedimentar mínima (m), batimétrico (m) e do Coeficiente de Reflexão (%) da
Plataforma Continental. A interpretação dos perfis permitiu identificar cinco tipos de
Ecocaráteres os quais foram integrados ao tipo de sedimento superficial de fundo.
5.1.2 Tipos de Ecocaráter
Os ecocaráteres correspondem a diferentes combinações de textura do sedimento
superficial e morfologia de fundo, que apresentam diferentes coeficientes de reflexão,
geometria dos refletores sísmicos e grau de penetração das ondas acústicas. Foi possível
identificar 05 tipos de ecocaráteres para a área de estudo.
a) Ecocaráter Tipo Um: Fundo uniforme com elevado coeficiente de reflexão (Figura 7).
Caracteriza-se por baixa ou nenhuma penetração do sinal acústico, este ecocaráter está

20 m

associado a sedimentos cascalhosos e/ou arenosos.

200 m

Figura 7: Exemplo do ecocaráter Tipo 01.
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b) Ecocaráter Tipo Dois: Fundo uniforme com baixos coeficientes de reflexão e
penetração do sinal fraca a moderada (Figura 8)

20 m

Este tipo de ecocaráter está associado a sedimentos com elevados teores de silte e argila.

100 m

Figura 8: Exemplo do ecocaráter tipo 2.

c) Ecocaráter Tipo Três: Fundo ondulado com baixos coeficientes de Reflexão,
penetração fraca e geometria em “drape” (Figura 9).
Este tipo está associado a sedimentos finos, resultantes de deposição a partir de

20 m

suspensão, distribuídos preferencialmente na plataforma externa.

200 m

Figura 9: Exemplo do ecocaráter tipo 3.

d) Ecocaráter Tipo Quatro: Fundo irregular de alta rugosidade com elevados coeficientes
de reflexão e nenhuma penetração do sinal acústico (Figura 10).
16

Estão associados a afloramentos rochosos com superfície irregular, apresentando pouca

20 m

ou nenhuma sedimentação em sua superfície.

150 m

Figura 10: Exemplo de ecocaráter tipo 4.

e) Ecocaráter Tipo Cinco: Fundo irregular com baixa rugosidade, elevados coeficientes
de reflexão e nenhuma penetração do sinal acústico (Figura 11).
Este tipo está, associado a afloramentos rochosos com superfície regular, apresentando

20 m

sedimentação cascalhosa em sua superfície.

150 m

Figura 11: Exemplo de ecocaráter tipo 5.
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5.1.3 Descrição dos perfis sísmicos obtidos
Perfis Transversais
Perfil 50 (Figura 12) – Três tipos de Ecocaráter foram identificados neste perfil (1, 2 e
5). Indica, de forma geral, um fundo recoberto por sedimentos cascalho-arenosos em sua
porção próxima à linha de costa. No sentido costa-afora, sedimentos mais finos tornam-se
mais representativos. Pontualmente, afloramentos rochosos que se projetam acima da
superfície sedimentar circundante estão presentes. Uma espessura sedimentar próxima em
torno de 20 metros é verificada na região próxima à linha de costa.
SE

50 m

NW

A

300 m

NW

SE

E1

E2
Espessura sedimentar mínima

E5

E2

E5

E2

E5

50 m

Múltipla

B

300 m

Figura 12: A - Perfil 50 não interpretado. B – Perfil 50 interpretado.

18

Perfil 16 (Figura 13) – Os cinco tipos de ecocaráter foram identificados neste perfil.
Semelhante ao perfil 50, este apresenta um fundo recoberto por sedimentos cascalho-arenosos
em sua porção próxima à linha de costa, que passa no sentido costa-afora para sedimentos
mais finos, na sua porção central. A porção externa do perfil é caracterizada por substratos
consolidados rugosos e lisos, próximo a quebra da plataforma, com sedimentação com
geometria em “drape”. Esta sedimentação é caracterizada como uma acumulação de
sedimento fino que acompanha a morfologia do “embasamento” sobre o qual se deposita. A
espessura sedimentar máxima encontrada no perfil 16 é de 25 metros na sua porção próximo à
linha de costa.
SE

40 m

NW

A

400 m

NW

SE

E1
E2

E4

E5
E3

Espessura sedimentar mínima
40 m

Múltiplas

B

400 m

Figura 13: A – Perfil 16 não interpretado. B - Perfil 16 interpretado.
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Perfil 51 (Figura 14) – Os cinco tipos de ecocaráter definidos para esta área de estudo
são também encontrados neste perfil. Este é caracterizado por uma sedimentação cascalhoarenosa na porção próxima à linha de costa (dos perfis analisados, este é o que apresenta
menor extensão desta cobertura). No sentido da porção central do perfil, a sedimentação se
torna mais fina. Na porção externa, próximo a quebra da plataforma, a cobertura sedimentar
torna-se mais grossa. A espessura sedimentar máxima no perfil 51 é de 20 metros no trecho
próximo a linha de costa.
NW

SE

30 m

A
600 m

Interrupção do sinal

NW

SE

E1
E2

E4

E2

Espessura sedimentar mínima

E4

E2

E5

E3

30 m

B
600 m

Múltiplas

Interrupção do sinal

Figura 14: A – Perfil 51 não interpretado. B - Perfil 51interpretado.
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Perfil 52 (Figura 15) – Apresenta 3 tipos de ecocaráter (1, 2 e 4). Este perfil possui
substratos consolidados com elevada rugosidade na porção próxima à linha de costa,
substituindo no sentido de costa-afora por uma sedimentação cascalho-arenosa. Nas
proximidades da sua porção central, ocorrem afloramentos de substratos consolidados
parcialmente soterrados por uma sedimentação fina, o mesmo se verificando próximo à
quebra da plataforma.
NW

SE

30 m

A
400 m

NW

SE
E1

E4

E4

E4
E2

Espessura sedimentar mínima

E4

Múltiplas
30 m

B
400 m

Figura 15: A – Perfil 52 não interpretado. B – Perfil 52 interpretado.

Os quatro primeiros perfis transversais exibem de modo geral uma geometria
progradacional típica (Offlap) a partir da linha de costa cujos sedimentos progressivamente
soterram os substratos consolidados mais antigos.
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Perfis Longitudinais
Perfil 39 (Figura 16) – Neste perfil foram identificados apenas 2 tipos de ecocaráter (1 e
4). Substratos consolidados com elevada rugosidade caracterizam seus limites laterais,
enquanto que, em sua porção central, predomina uma sedimentação arenosa. Em relação à
espessura mínima, estima-se que a mesma situe-se em torno de 20 metros em sua porção

30 m

central.

A
600 m

SW

NE

E4

30 m

E1

Múltiplas

Espessura sedimentar mínima

600 m

SW

E4

B
NE

Figura 16: A – Perfil 39 não interpretado. B – Perfil 39 Interpretado.
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Perfil 40 (Figura 17) – Foram encontrados quatro tipos de ecocaráter (1, 2, 4 e 5). Este
perfil apresenta em sua porção nordeste afloramentos de substratos consolidados com alta
rugosidade seguidos por afloramento de substratos consolidados de baixa rugosidade,
associados a uma sedimentação cascalho-arenosa. Próximo a porção central do perfil, vizinho
ao setor nordeste, ocorre um afloramento do substrato consolidado e de baixa rugosidade com
cerca de 800 metros de largura que se estende por baixo da cobertura sedimentar até a porção
central do perfil.
Na região central deste perfil a cobertura sedimentar alcança um máximo de 10 metros.
A borda sudoeste do perfil 40 é caracterizada por uma sedimentação cascalho-arenosa, com
baixa penetração do sinal.

SW

NE

40 m

A
800 m

SW

E5
E1

E2

E5

NE E4

E2

Espessura sedimentar mínima
40 m

B
Múltiplas
800 m

Figura 17: A – Perfil 40 não interpretado. B - Perfil 40 interpretado.
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Perfil 41 (Figura 18) – Neste perfil ocorrem 4 tipos de ecocaráter (1, 3, 4 e 5). Os perfis
apresentam substratos consolidados de baixa rugosidade em suas extremidades e uma
sedimentação areno-lamosa em sua região central. Nota-se que esta sedimentação arenolamosa soterra os substratos consolidados de alta rugosidade, que afloram pontualmente. Na
extremidade sudoeste verifica-se localmente a sedimentação com geometria em “drape”. A
espessura máxima da cobertura sedimentar é de 10 metros, na porção central.

SW

NE

30 m

A
600 m

SW

NE
E5

E3

E4

E1

E4

E5

E1

30 m

Espessura sedimentar mínima

B
600 m

Múltipla

Figura 18: A – Perfil 42 não interpretado. B – Perfil 42 interpretado.
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Perfil 42 (Figura 19) – Neste perfil foram constatados 3 tipos de ecocaráter (2, 4 e 5).
Este perfil possui espessura máxima de 10 metros próxima à sua região central. Na sua porção
nordeste, ocorrem substratos consolidados de alta rugosidade que são progressivamente
soterrados pelos sedimentos finos no sentido sul, aflorando localmente como na porção
central do perfil.
NE

40 m

SW

A

800 m

SW

NE
E2

E4

E5

E2

E4

E2

40 m

Espessura sedimentar mínima

B

800 m

Figura 19: A – Perfil 42 não interpretado. B – Perfil 42 interpretado.
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Perfil 43 (Figura 20) – Este perfil apresenta dois tipos de ecocaráter distintos (4 e 5).
Composto por uma associação de substratos consolidados de baixa e alta rugosidade. O
primeiro tipo encontra-se exclusivamente na porção central do perfil. Os substratos
consolidados com alta rugosidade ocorrem nas demais regiões do perfil onde são
parcialmente soterrados por uma sedimentação mais fina, exibindo espessuras máximas de 2
metros.
NE

40 m

SW

A

1000 m

SW

NE
E4

E4

E4

E5

E4
Espessura sedimentar mínima

40 m

Múltiplas

B

1000 m

Figura 20: A – Perfil 43 não interpretado. B – Perfil 43 interpretado.
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Perfil 13 (Figura 21) – Apresenta apenas dois tipos de ecocaráter (1 e 3). Praticamente
em toda a sua extensão predomina o ecocaráter do tipo três caracterizada por um fundo
ondulado com cobertura sedimentar com geometria em “drape”. Apenas na sua porção
nordeste, ocorre uma acumulação pouco significativa de material areno-cascalhoso, cuja
cobertura sedimentar não ultrapassa 5 metros de espessura.

NE

40 m

SW

400 m

A

SW

NE
E3

E1

40 m

Espessura sedimentar mínima

400 m

Múltipla

B

Figura 21: A – Perfil 13 não interpretado. B – Perfil 13 interpretado.

A morfologia dos perfis sísmicos longitudinais sugere um padrão deposicional em
Onlap.
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5.1.4 Batimetria
A batimetria obtida a partir dos registros sísmicos apresenta-se bastante semelhante à
descrita nos trabalhos anteriores realizados na área de estudo (Figura 22). A reentrância das
isóbatas justamente em frente à região do bairro da Boca do Rio é muito bem definida,
caracterizando esta feição. A quebra da plataforma (Figura 22) está situada a cerca de 8 km da
linha de costa próximo a isóbata de 70 metros.

Figura 22: Batimetria obtida por meio do levantamento sísmico da área de estudo. Localização
da quebra da plataforma e sua distancia em relação à linha de costa.

A declividade da plataforma foi calculada através da extensão 3D Analyst do aplicativo
ArcGIS 9.2® (ESRI). De um modo geral, a plataforma apresenta uma declividade em torno
de 0,5º. A declividade mais acentuada ocorre na sua porção interna (1,5º), associada ao BBR.
Na quebra da plataforma e na região do talude superior a declividade fica em torno de 5º.
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5.1.5 Coeficiente de Reflexão
O coeficiente de Reflexão expressa a porcentagem do sinal acústico que é refletido pelo
assoalho oceânico; e deste modo de forma indireta as características físicas deste substrato.
Os valores obtidos do coeficiente de reflexão durante o levantamento sísmico variaram entre
46% e -92%. Os valores mais baixos estão associados ao BBR, onde predominam sedimentos
mais finos, enquanto os mais altos estão associados a substratos consolidados e sedimentos
mais grossos (Figura 23), que ocorrem próximos a linha de costa e no entorno do BBR. Vale
ressaltar a presença de trechos com coeficiente de reflexão mais elevado, no interior do BBR,
associados a afloramentos de substratos consolidados.
Um fator importante a ser considerado é que muitos substratos consolidados apresentam
uma fina cobertura de sedimentos com valores de coeficiente de reflexão baixos, fazendo com
que localmente ocorram discrepâncias entre os valores do coeficiente de reflexão e o tipo de
substrato imageado. Isto foi observado principalmente nas regiões onde o ecocaráter do perfil
indica a presença de substratos consolidados aflorantes.

Figura 23: Distribuição espacial dos valores do Coeficiente de Reflexão.
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5.1.6 Espessura Sedimentar – Mapa de isópacas
A interpretação dos perfis sísmicos permitiu extrair a espessura de sedimentos
depositados sobre o embasamento acústico. Estes dados foram então utilizados para construir
o mapa de isópacas (Figura 24) dos sedimentos que preenchem o BBR. Este mapa mostra que
na região não ocorrem acumulações sedimentares espessas. A espessura média da cobertura
sedimentar é de 5 metros. As regiões com maiores espessuras estão mais próximas à linha de
costa com valores máximos de 25 metros e no talude com 30 metros.

Figura 24: Mapa de isópacas.

Em relação ao volume total de sedimentos acumulados, o mesmo foi calculado
utilizando-se a extensão 3D Analyst do aplicativo ArcGIS 9.2 ® (ESRI). Obteve-se um valor
de 0,26 km3.
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5.2 Textura do sedimento
5.2.1 Tamanho médio (µm)
Foi elaborado um mapa de fácies sedimentares, baseado no sistema de classificação
proposto por Folk (1974) (Figura 25). A textura dos sedimentos da área de estudo variou entre
Areia-Lamosa e Cascalho-Arenoso (Figura 26).
A distribuição espacial do tamanho médio dos sedimentos evidencia, portanto, uma
transição Areia-Lama associado ao BBR, corroborando os dados apresentados anteriormente
em Nunes (2002).
O mapa do tamanho médio do sedimento (Figura 27) mostra que há uma clara tendência
para os sedimentos mais finos se concentrarem na região do fundo, onde se verifica a
reentrância batimétrica na plataforma continental. Nas margens desta reentrância o sedimento
é caracteristicamente mais grosso. O tamanho médio do sedimento variou entre 47 e 1400
µm.

Figura 25: Sistema de Classificação dos sedimentos (Segundo Folk, 1974).
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Figura 26: Mapa de fácies sedimentares texturais.
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Figura 27: Tamanho médio (µm) do sedimento superficial de fundo.
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5.2.2 Selecionamento
O grau de selecionamento dos sedimentos (Figura 28) reflete de modo geral os níveis de
energia do ambiente, assim sedimentos com alto grau de selecionamento indicam níveis de
energia ambiental elevados, enquanto aqueles com baixo grau de selecionamento refletem
baixos níveis de energia ambiental. Vale ressaltar que esta generalização não se aplica a
sedimentos naturalmente bimodais. Os valores de selecionamento obtidos variaram entre 1,43
(ligeiramente bem selecionados) e 8,50 (muito mal selecionados), classificação esta, proposta
por Folk & Ward (1957).
Os sedimentos mais bem selecionados tendem a concentrar-se nas proximidades da
linha de costa, acima da isóbata de 25 metros. Este maior grau de selecionamento está
associado a ação de ondas nesta região mais rasa. Os sedimentos mais pobremente
selecionados ocorrem pontualmente em dois locais distintos, na porção nordeste do BBR,
entre as profundidades de 25 e 40 metros, e na porção sudoeste entre as profundidades de 45 e
50 metros. No interior do BBR os sedimentos finos apresentam-se ligeiramente selecionados.

Figura 28: Grau de selecionamento dos sedimentos superficiais.
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5.2.3 Teor de Cascalho (%)
O teor de cascalho no sedimento superficial de fundo (Figura 29) varia entre zero e
42%, e concentra-se no entorno do BBR, em especial na porção oeste-sudoeste.

Figura 29: Teores de Cascalho (%) dos sedimentos superficiais.
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5.2.4 Teor de Areia (%)
O teor de areia (Figura 30) variou entre 50 e 100%. Os menores teores estão situados no
interior do BBR, enquanto que os maiores teores estão associados às adjacências do baixo e
proximidades da linha de costa.

Figura 30: Teores de areia (%) no sedimento superficial de fundo.
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5.2.5 Teor de Lama (%)
O teor de lama no sedimento superficial de fundo (Figura 31) varia entre zero e 47%,
com os maiores valores no interior do BBR. Próximo a linha de costa oeste os valores chegam
a zero, assim como nas áreas adjacentes em profundidades em torno de 45 metros.

Figura 31: Teores de lama (%) no sedimento superficial de fundo.

Com o intuito de melhor observar a distribuição espacial do sedimento fino, a fração
lamosa foi divida em fração siltosa e argilosa, sendo estas apresentadas a seguir.
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5.2.6 Teor de Silte (%)
O teor de silte (Figura 32) variou entre zero e 45% apresentando as concentrações mais
significativas no interior do BBR e em sua porção central.

Figura 32: Teor de Silte (%) no sedimento superficial de fundo.
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5.2.7 Teor de Argila (%)
O teor de argila (Figura 33) variou entre zero e 2,5% com as maiores concentrações na
região central do BBR, em profundidades em torno de 40 e 45 metros.

Figura 33: Teor de Argila (%) no sedimento superficial de fundo.
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5.3 Geoquímica
5.3.1 Fósforo Assimilável (mgkg-1)
Os teores de fósforo assimilável variaram entre 47 e 420 mgkg-1, apresentando valores
baixos próximos a linha de costa e valores elevados à medida que se afasta desta (Figura 34).
As maiores concentrações estão situadas na região nordeste da área de estudo. Na região do
BBR os teores não ultrapassam 350 mgkg-1.

Figura 34: Teores de Fósforo Assimilável (mgKg-1) no sedimento superficial de fundo.
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5.3.2 Matéria Orgânica (%)
A Matéria Orgânica presente nos sedimentos consiste em compostos de carbono de
diversos grupos funcionais com propriedades químicas diversas. Trata-se da base energética e
nutricional da cadeia trófica, sua fonte pode ser alóctone (associada à descarga de rios e a
deposição atmosférica) ou autóctone (associada à produtividade primária).
Os teores de Matéria Orgânica variaram entre zero e 2,99%, com teores mínimos na
região adjacente a linha de costa e aproximadamente entre as isóbatas de 45 e 50 metros. Os
teores máximos foram verificados na região central proximal do BBR (Figura 35). Observa-se
que as amostras que apresentaram os maiores teores de matéria orgânica são aquelas que
também exibem os maiores teores de Nitrogênio Total.

Figura 35: Teores de Matéria Orgânica (%) no sedimento superficial de fundo.
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5.3.3 Carbono Orgânico Total (%)
O Carbono Orgânico Total (COT) consiste no carbono oriundo da decomposição do
material orgânico animal e/ou vegetal, do crescimento bacteriano, e das atividades
metabólicas e químicas de organismos vivos. O COT é composto de uma grande variedade de
compostos orgânicos em vários estágios de oxidação. Tais compostos podem ser oxidados por
processos biológicos ou químicos. Este parâmetro expressa de forma conveniente e direta o
conteúdo orgânico, independentemente do estágio de oxidação da matéria orgânica
(APHA/AWWA/WEF, 1995).
Os teores de Carbono Orgânico Total, assim como sua distribuição, refletem os teores
de Matéria Orgânica, e variaram entre zero e 1,70%.
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5.3.4 Nitrogênio Total (%)
O Nitrogênio Total (NT) expressa o total de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato em
solução sólida ou líquida e está diretamente associado à produção primária do ambiente em
questão. A metodologia utilizada neste trabalho (EMBRAPA, 1997) apresenta um limite de
detecção de 0,08%, sendo assim, apenas em dois pontos amostrados foi possível observar
valores acima de tal limite, estes pontos estão defronte as saídas de dois rios da costa leste de
Salvador, o Rio das Pedras e o Rio Camurujipe, em profundidades entre 30 e 40 metros
(Figura

36).

Figura 36: Teor de Nitrogênio Total (%) no sedimento superficial de fundo e respectivas razões
COT/NT.
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5.3.5 Razão COT/NT
O carbono e o nitrogênio nas suas formas orgânicas são os principais constituintes da
matéria orgânica depositada no fundo marinho (SIQUEIRA, 2006). A razão Carbono
Orgânico Total/Nitrogênio Total é usada para determinar a origem da matéria orgânica. Essa
relação é amplamente utilizada pela facilidade de se determinar os teores de carbono orgânico
total e nitrogênio total em sedimentos marinhos.
Segundo Meyers (1994 apud Carreiras, 2000), razões molares COT/NT típicas de
fitoplâncton marinho apresentam valores de 4 a 10. Enquanto que valores superiores a 10
indicam contribuição continental para a sedimentação (HEDGES & KEIL, 1995).
Na área de estudo, nas estações 10 e 12, os valores encontrados para tal razão ficou
acima de (18,7 e 19,2 respectivamente), evidenciando a origem continental da matéria
orgânica, nestas estações. Nas demais estações os valores de NT ficaram abaixo do limite de
detecção de 0,08%. Desta forma, assumindo um valor mínimo de 0,08% nestas estações, a
razão COT/NT é sempre superior a 10, indicando também uma contribuição continental.
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5.3.6 Carbonato (%)
Os teores de carbonato variaram entre zero e 87%, com os menores teores presentes na
região adjacente a linha de costa, exceto na porção nordeste da área de estudo. Teores médios
de carbonato ocorreram na região central do BBR, enquanto os valores máximos são
verificados nas regiões adjacentes (Figura 37), especialmente naquelas onde o sedimento
apresenta elevado teor de cascalho.

Figura 37: Teores de Carbonato (%) no sedimento superficial de fundo.
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5.4.1 Relação % Carbono Orgânico Total X Tamanho médio (phi)
A relação % Carbono Orgânico Total X Tamanho médio (phi) (Figura 38) mostra,
como esperado, maiores teores de matéria orgânica associados aos sedimentos mais finos.

Figura 38: Relação % Carbono Orgânico Total X Tamanho médio (phi).

No intuito de avaliar melhor as relações entre o carbonato e o tamanho médio, além dos
teores de lama, silte e argila, foram descartados os pontos 2, 3, 4 e 5 das análises gráficas,
pois estas estações possuem, predominantemente, composição arenosa siliciclástica e estão
próximas a linha de costa, região esta influenciada pela ação de ondas, e consequente
remobilização de sedimentos finos.
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5.4.2 Relação % Carbonato X Tamanho médio (phi)
A relação % Carbonato X Tamanho médio (phi) (Figura 39) evidencia uma relação
direta entre o tamanho médio do grão e o teor de carbonato nestas estações. Ou seja, quanto
maior o tamanho médio dos grãos maiores serão os teores de carbonato.

Figura 39: Relação % Carbonato X Tamanho médio (phi).
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Entretanto, quando restringe-se o gráfico aos sedimentos mais finos (de 3 a 5 phi)
(Figura 40), nota-se que existe uma tendência do aumento do teor de carbonato à medida que
o sedimento se torna progressivamente mais fino; a presença de carbonato é sempre superior a
30% e não ultrapassa 55%.

Figura 40: Relação % Carbonato X Tamanho médio (phi) para sedimentos finos.
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5.4.3 Relação % Carbonato X Teor de Lama (%)
A relação % carbonato X Teor de Lama (%) (Figura 41) mostra que as regiões com
maiores teores de lama concentram, preferencialmente, teores de carbonato entre 40% e 60%.
A medida que os teores de lama diminuem a concentração de carbonato torna-se mais
significativa.

Figura 41: Relação % Carbonato X Teor de Lama (%).
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5.4.4 Relação % Carbonato X Silte (%)
Da mesma forma que a lama, a Relação % Carbonato X Teor de silte (Figura 42)
evidencia que as regiões com teores de silte mais significativo possuem concentrações
intermediárias de carbonato, enquanto que regiões com maiores teores de carbonato possuem
teores baixos de silte.

Figura 42: Relação % Carbonato X Teor de Silte (%).
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6. DISCUSSÃO
Os perfis sísmicos mostraram que a acumulação de sedimentos mais significativa ocorre
nas proximidades da linha de costa, associada a progradação de sedimentos areno-cascalhosos
que transicionam para sedimentos mais finos no sentido costa-afora, constituindo assim uma
transição Areia-Lama. Os sedimentos mais finos, associados ao BBR, apresentaram uma
espessura entre 10 e 5 metros e soterram progressivamente um relevo mais antigo (substrato
acústico), sustentado por fundos consolidados. Apenas as porções mais externas da
plataforma escaparam a este soterramento.
Os maiores teores de areia e cascalho encontram-se nas proximidades da linha costa e
nas regiões adjacentes ao BBR, delimitando-o.
Os sedimentos mais finos concentraram-se na região do BBR, em profundidades
maiores que 35 metros. Estes sedimentos são mais adequadamente classificados como areialamosa. A reentrância batimétrica, que caracteriza o BBR, por apresentar maiores
profundidades de água, forma uma armadilha natural que condiciona a sedimentação de
partículas mais finas. Estas partículas necessitam de condições hidrodinâmicas menos
energéticas para que sejam depositadas.
Os sedimentos finos concentram grande parte do material orgânico (Matéria Orgânica e
Carbono Orgânico Total) encontrado na área de estudo. Esta matéria orgânica é de origem
continental, haja visto os valores da razão COT/NT obtidos.
Um aspecto importante a ser compreendido é a origem dos sedimentos finos. A presença
destes sedimentos no BBR deve-se a um controle batimétrico, que favorece uma acumulação
ao tempo em que inibe sua remobilização posterior. Na região externa da plataforma não
existem acumulações de sedimentos finos significativas.
Os sedimentos finos do BBR são constituídos de materiais de fontes siliciclásticas e
carbonáticas evidenciando uma provável origem mista para os mesmos. Os sedimentos do
BBR apresentam elevados teores de carbonato (sempre superiores a 40%), inclusive na fração
lamosa. A fração argila é insignificante na área de estudo.
A principal fonte de sedimentos para o BBR é provavelmente a faixa litorânea próxima
a linha de costa.
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Durante períodos de tempestade, a ação de ondas na faixa litorânea e nos substratos
consolidados ali presentes, favorece a fragmentação e o retrabalhamento das partes
esqueletais carbonáticas as quais juntamente com os sedimentos siliciclásticos oriundos do
continente são progressivamente exportados para a plataforma média e externa.
A morfologia dos perfis sísmicos transversais sugere um padrão deposicional em Offlap,
enquanto que os perfis longitudinais sugerem um padrão de deposição Onlap, isto sugere uma
progradação dos sedimentos a partir da linha de costa no sentido de costa-afora.
Nas laterais do BBR, em regiões mais profundas, os substratos duros presentes podem
funcionar como fonte de sedimentos para o mesmo, entretanto estes foram considerados
ambientes de baixa energia, pois não possuem feições progradacionais associadas (Offlap).
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7. CONCLUSÃO
Este trabalho permitiu caracterizar a sedimentação areno-lamosa do baixo da Boca do
Rio, por meio da integração de métodos sedimentológicos e geofísicos integrados em sistema
de informações geográficas.
Os sedimentos finos depositados na plataforma continental soteropolitana, devido as
suas características geoquímicas (Carbono Orgânico Total, Nitrogênio Total, Carbonato,
Fósforo Assimilável e Matéria Orgânica), batimétricas, morfossedimentares (Espessura
Sedimentar e Coeficientes de Reflexão) e sedimentológicas (Padrão deposicional,
composição, textura e feições sedimentares) possuem contribuição mista de materiais
siliciclásticos, carbonáticos e orgânico oriundos da faixa litorânea próxima a linha de costa.
A textura do sedimento superficial de fundo da plataforma continental é
predominantemente constituída por areia-lamosa, na região central do baixo, areia e areiacascalhosa na linha de costa e nas adjacências do BBR.
A transição areia-lama é condicionada pela morfologia da área de estudo, com a
presença de substratos consolidados nas regiões adjacentes e em algumas regiões centrais,
além da reetrância batimétrica funcionando como uma armadilha sedimentar, condicionando a
hidrodinâmica e, consequentemente, facilitando a deposição de sedimentos finos em
suspensão na coluna d’água.
Desta forma, recomenda-se que sejam realizados novos estudos a fim de caracterizar a
hidrodinâmica e os padrões de circulação da área, as taxas de sedimentação, a mobilidade dos
sedimentos depositados e a morfologia superficial com um maior grau de detalhe, para
complementar os dados aqui apresentados.
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