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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivos estudar a variabilidade das propriedades hidrográficas e 

da circulação durante ciclos completos de maré, classificar o sistema estuarino com o 

diagrama estratificação-circulação de Hansen & Rattray, calcular o transporte resultante de 

sal e a contribuição relativa dos termos advectivos, de difusão turbulenta e a parcela 

dispersiva, e estudar a influência das alterações ocorridas na descarga fluvial. Medidas de 

temperatura, salinidade e correntes foram realizadas no verão, outono, inverno e primavera, 

durante marés de sizígia e quadratura. Os perfis hidrográficos foram executados em 

intervalos horários durante ciclos completos de maré (13 horas), em três estações fixas 

(Barra de Cananéia, Baía do Trapandé e sul do Mar de Cananéia). A descarga fluvial média 

foi estimada através de dados climatológicos históricos da região. Os resultados sugerem  

mudanças no comportamento hidrodinâmico do sistema após a abertura do canal Valo 

Grande, com intensificação das correntes e aumento na estratificação vertical da salinidade. 

O aporte fluvial foi mais intenso (uma ordem de grandeza) que o obtido antes do 

rompimento da barragem do Valo Grande. As defasagens encontradas entre oscilações e 

correntes de maré, nas três estações fixas, indicam que a onda de maré se propaga pelo 

sistema como onda mista. A estação da Barra de Cananéia apresentou os maiores valores 

médios de salinidade e correntes mais intensas, sendo o oposto para a Baía do Trapandé, 

sugerindo que as trocas entre as águas oriundas da drenagem continental e da região 

costeira adjacente são mais efetivas pelo canal do Mar de Cananéia. O transporte de sal foi 

dominado principalmente pela parcela gerada pela descarga fluvial, seguida (com uma 

ordem de grandeza menor) pelas parcelas geradas pelo deslocamento da onda de maré 

(marés de sizígia) ou pela circulação gravitacional (marés de quadratura). As demais 

parcelas apresentam valores máximos inferiores a duas ordens de grandeza em relação à 

parcela dominante. A classificação do sistema estuarino-lagunar apresentou variações nas 

escalas de tempo quinzenal e sazonal, sendo sistema classificado como Tipo 2b no verão e 

Tipo 2a no inverno, ambos em maré de sizígia. No outono e primavera, o sistema foi 

classificado como Tipo 2b em marés de sizígia e Tipo 2a em marés de quadratura. 

Descritores: Sistema estuarino, Descarga Fluvial, Hidrografia, Circulação, Transporte de 

sal, Classificação. 
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ABSTRACT  

 
The aim of this work is to examine variations of physical water properties and estuarine 

circulation during complete tide cycle, to classify the estuary through Hansen and Rattray 

stratification-circulation diagram, to calculate salt transport and relative contribution of 

advection process, turbulent diffusion and dispersion, and to study the influences of 

alterations in fresh water discharge. Temperature, salinity and currents sampling were made 

in summer, autumn, winter and spring during neap and spring tides. Hydrographic profile 

measurements were accomplished in three fixed stations (Cananéia Bar, Trapandé Bay and 

south of Cananéia Sea) in hourly intervals, during a complete tidal cycle (13 hours). The 

medium fresh water discharge was evaluated through semi-empiric equations based on data 

climatological reports. The obtained results may suggest hydrodynamic system changes 

after the opening of the Valo Grande channel with currents intensification and increase in 

the salinity vertical stratification. The fresh water discharge estimative showed an increase 

in one order of greatness, if compared to obtained data found in recent works done when 

Valo Grande channel was closed. The differences found in the oscillation and tide current, 

in the three studied stations, indicated that the tide wave spreads in the system as a mixed 

wave. The station of Cananéia Bar presented the largest medium values of salinity and the 

most intense currents, being the opposite for the Bay of Trapandé, suggesting that the 

changes among the waters originating from continental drainage and adjacent coastal area 

are more effective for the Cananéia Sea. The transport of salt was dominated mainly by 

river discharge, with approximately an order of smaller greatness, followed by portions 

generated by tide wave displacement (in spring tides) or for the portion generated by the 

circulation gravitacional (in neap tides). The other portions presented inferior maximum 

values in two orders of greatness in relation to the dominant portion. The classification of 

the estuary-lagoon system showed variations in the scales of biweekly and seasonal time, 

being three fixed stations classified as Type 2b estuary in the summer and Type 2a estuary 

in the winter. In autumn and spring, during spring tides, the system changes to a Type 2b 

estuary, and during neap tides to a Type 2a estuary. 

Descriptors: Estuary, Fresh water discharge, Physical properties, Circulation, Salt 

transport, Classification. 
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 1) Introdução 

 

 Os sistemas estuarinos tiveram uma grande importância histórica e continuam a ter 

uma contribuição fundamental para o desenvolvimento de todas as atividades humanas. A 

capacidade natural desses sistemas de renovarem periódica e sistematicamente suas águas 

sob a influência da maré, as facilidades para instalações portuárias comerciais e navais, a 

comunicação natural com regiões de manguezais, a abundante comunidade biológica, a 

facilidade para a captação de água doce e sua proximidade para as atividades econômicas e 

de lazer, estão entre as principais razões para o estabelecimento, desenvolvimento e 

instalação de importantes cidades localizadas na costa brasileira. Isso faz com que os 

estuários sejam receptáculos naturais, não só da drenagem dos efluentes naturais da região 

adjacente, como também de substâncias patogênicas dos centros urbanos. 

 Os estuários são corpos de água extremamente vulneráveis, constantemente sujeitos 

a variações ambientais, tanto de origem natural ocasionadas por eventos meteorológicos 

locais e remotos, com escala temporal variando em amplos intervalos de tempo, quanto as 

de origem artificial, provocadas pela ação do homem. A renovação de suas águas e a 

capacidade de assimilação de substâncias estranhas nele introduzidas dependem de uma 

série de processos de natureza física, química, biológica e geológica que interagem entre si 

de forma extremamente complexa. Portanto, é de fundamental importância o estudo desses 

ambientes, permitindo a formulação hidrodinâmica básica para o estudo da circulação, 

transporte e dos processos de mistura, bem como a escala temporal e espacial dos diferentes 

fenômenos, os quais são importantes para uma abordagem interdisciplinar desses 

ambientes. 

 “Estuário é um corpo de água costeiro semi-fechado com interligação livre com o 

oceano adjacente, no interior do qual a água do mar é mensuravelmente diluída pela água 

doce originada da descarga continental ”. Essa é a definição clássica apresentada por  

Cameron & Pritchard (1963). 

 Essa definição atende aos propósitos básicos da Oceanografia Física e um exame 

detalhado de seu enunciado mostra que a circulação, os processos de mistura e a 

estratificação no estuário dependem principalmente de sua geometria, da descarga de água 

doce, da intensidade da maré, da salinidade e circulação da região costeira adjacente e do 
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vento atuando sobre a superfície livre (Miranda et al., no prelo). 

 Mas possivelmente a definição global mais satisfatória seja uma adaptação da 

definição de Pritchard sugerida por Dyer (1997), onde ele inclui a região do rio 

influenciada pelo movimento da maré (zona de maré do rio): 

“Um estuário é um corpo de água costeiro semi-fechado com interligação livre com 

o oceano adjacente, estendendo-se rio acima até o limite de influência da maré, sendo que 

em seu interior a água do mar é mensuravelmente diluída pela água doce oriunda da 

drenagem continental ”. 

Kjerfve (1989) definiu um estuário, ou mais adequadamente um sistema estuarino, 

como: 

“Sistema estuarino é um ambiente costeiro com conexão restrita com o oceano 

adjacente à qual permanece aberta pelo menos intermitentemente. Esse ambiente pode ser 

subdividido em três zonas distintas: 

- Zona de Maré do Rio (ZR): corresponde à parte fluvial com salinidade inferior a 

1, mas ainda sujeita à influência da maré; 

- Zona de Mistura (ZM): onde ocorre a mistura da água doce proveniente da 

drenagem continental com a água da região costeira adjacente; 

- Zona Costeira (ZC): corresponde à região costeira adjacente, delimitada pela 

pluma de maré vazante. A extensão dessa ‘frente’ estuarina delimita a ‘Camada Limite 

Costeira’(CLC) ” (Fig. 1.1). 

Os limites entre as diferentes “zonas “ definidas acima são dinâmicos e sua posição 

pode variar sazonalmente ou em períodos de tempo menores, de acordo com a intensidade e 

a variabilidade das diferentes forçantes: descarga de água doce, maré, vento e circulação da 

região costeira adjacente (Kjerfve, 1990; Miranda, 1990; Miranda et al., no prelo). 

Essas forçantes somadas às influências exercidas pela geometria  e pela variação de 

salinidade do sistema condicionam os principais processos de circulação (gravitacional, 

residual e gerada pelo vento) e mistura (entranhamento e difusão turbulenta) na ZM 

(Kjerfve, 1990; Miranda, 1990; Miranda et al., no prelo). 

Geralmente um desses padrões de circulação é predominante num sistema estuarino, 

entretanto dois ou três tipos podem ser observados simultaneamente ou sazonalmente num 

mesmo sistema (Kjerfve, 1990). 
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Figura 1.1: Diagrama esquemático das zonas ZR, ZM e ZC de um sistema estuarino hipotético, onde: S 

eqivale à salinidade e Qf à descarga de água doce (extraído de Kjerfve, 1990). 

 

Devido às diferenças de densidade entre a água doce e a do mar, ocorrem 

movimentos gerados pela força de gradiente de pressão, por unidade de massa (eq. 1.1): 
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onde no referencial Oxyz utilizado, Ox é orientado longitudinalmente ao canal 

estuarino, Oy no sentido transversal e Oz orientado em sentido oposto a g
r

, o vetor 

aceleração da gravidade. 

 A parcela A tem natureza barotrópica, representando o gradiente de pressão gerado 

pela inclinação periódica do nível do mar ocasionado pela oscilação da maré. A parcela B é 

baroclínica, pois depende do gradiente longitudinal e/ou lateral de densidade e da 

profundidade. 

A água doce que penetra na ZM de um sistema estuarino, devido à sua menor 

densidade quando comparada com a água do mar, tende a se manter na superfície, 
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movendo-se persistentemente em direção ao oceano. Se a influência da maré é desprezível, 

o movimento estuário abaixo da água doce arrasta elementos de volume da água do mar 

para a camada superficial (entranhamento ou “entrainment”), provocando o aumento da 

salinidade da camada superficial. A remoção desse volume de água por arrasto é 

compensada pela advecção horizontal na camada de água do mar, menos estratificada, 

situada abaixo do gradiente de salinidade. Esse movimento, que se sobrepõe à circulação 

gravitacional, é predominantemente unidirecional e de natureza advectiva (Miranda et al., 

no prelo). 

Somando-se a esse processo a oscilação periódica da maré, a difusão turbulenta 

associa-se ao fenômeno de arrasto constituindo um mecanismo mais eficiente para 

promover a mistura e consequentemente a erosão do gradiente de salinidade, ocasionando 

um substancial aumento da salinidade na camada superficial. Assim o arrasto, a difusão 

turbulenta e a advecção, agindo simultaneamente na ZM, constituem os mecanismos que 

produzem a mistura da água doce com a do mar. 

Se por um lado a  diferença de densidade entre a água doce e a do mar tende a 

manter a estratificação do sistema, de maneira oposta, o vento e a maré atuam no sentido de 

homogeneizar a coluna de água, através do processo de difusão turbulenta (Kjerfve, 1990). 

A turbulência é um mecanismo de dissipação de energia produzida pelo cisalhamento de 

velocidade, gerado pelas interações não-lineares (atrito) das correntes com os limites do 

corpo estuarino e pelo atrito interno (Dyer, 1997). 

A natureza oscilatória e turbulenta dos movimentos estuarinos gera a necessidade do 

conhecimento de um movimento resultante, sob condições estacionárias. Dessa forma, 

introduz-se o conceito de circulação residual, que corresponde à corrente resultante após a 

remoção do movimento oscilatório da maré; esse resultado é alcançado através da média no 

tempo e no espaço das correntes durante o ciclo completo da maré. A circulação residual, 

por representar condições médias, tem grande importância para o cálculo do transporte 

advectivo de sal no sistema estuarino (Dyer, 1997). 

Em um sistema estuarino, o nível de estratificação de salinidade é determinado pela 

importância relativa entre as forçantes que condicionam os processos de mistura, descarga 

de água doce, maré e vento, e pela razão entre largura e profundidade do sistema. Dessa 

forma, os estuários podem ser classificados em três tipos (Pritchard, 1967): 
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a) Altamente estratificados e cunha salina: o aporte de água doce é elevado e a 

amplitude de maré relativamente pequena. Tal fato, associado à pequena razão entre largura 

e  profundidade, produz uma forte estratificação vertical, formando duas camadas distintas: 

uma superficial de baixa salinidade, devido à descarga continental, e outra no fundo, com a 

penetração da água marinha. A cunha salina penetra na camada inferior muito lentamente e 

a produção de energia turbulenta no fundo é pequena, de forma que a mistura ocorre 

principalmente através do entranhamento, gerado pelo cisalhamento das duas camadas (Fig. 

1.2).  

 
Figura 1.2: Diagrama esquemático da circulação e distribuição de salinidade num estuário altamente 

estratificado tipo cunha salina, representando: (a) distribuição longitudinal de salinidade, (b) perfil de 

salinidade e (c) da média temporal da velocidade longitudinal ao longo da coluna de água na posição 

indicada em (a), pela linha tracejada. Fonte: Mantovanelli (1999). 

 

O estuário tipo fiorde, em alguns casos, é muito semelhante ao tipo cunha salina 

embora sejam, em geral, são sistemas com profundidades que podem chegar a centenas de 

metros. A camada de água do mar é quase isohalina,  a descarga de água doce é também 

dominante sobre o prisma de maré e o arrasto é o processo que determina a mistura. A 

profundidade da camada superior é praticamente constante, mas o seu fluxo aumenta 

estuário abaixo. 

 

b) Parcialmente misturado: o aporte de água doce e a ação da maré são moderados 

e o movimento periódico da maré intensifica a turbulência vertical, promovendo a troca de 

sal e momento bi-direcional (estuário acima na camada de fundo e estuário abaixo na 

camada superficial). Isso gera uma mistura mais efetiva, ocasionando uma intensificação 

dos gradientes verticais de salinidade estuário abaixo. Nos estuários parcialmente 

misturados, a circulação gravitacional e a difusão turbulenta constituem os principais 
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mecanismos de circulação e mistura (Fig. 1.3).  

 
Figura 1.3: Diagrama esquemático da circulação e distribuição de salinidade num estuário 

parcialmente misturado, representando: (a) distribuição longitudinal de salinidade, (b) perfil de 

salinidade e (c) da média temporal da velocidade longitudinal ao longo da coluna de água na posição 

indicada em (a), pela linha tracejada. Fonte: Mantovanelli (1999). 

 

 c) Bem misturado: sistema onde a profundidade é pequena e a amplitude de maré é 

relativamente grande quando comparada ao aporte de água doce. A turbulência gerada pelo 

movimento da maré promove a mistura vertical completa entre a água doce e a do mar. 

 Nos estuários tipo bem misturados, a mistura ocorre preferencialmente na direção 

longitudinal (lateralmente homogêneos). Se o sistema for suficientemente largo, a força de 

Coriolis tende a defletir o fluxo da maré e do rio gerando circulação e estratificação lateral 

(lateralmente não homogêneos) (Fig. 1.4). Nos estuários relativamente profundos a 

circulação gravitacional poderá ocorrer devido ao gradiente horizontal de salinidade. 

 

 
Figura 1.4: Diagrama esquemático da circulação e distribuição de salinidade num estuário bem 

misturado, representando: (a) distribuição longitudinal de salinidade, (b) perfil de salinidade e (c) da 

média temporal da velocidade longitudinal ao longo da coluna de água para o lado esquerdo e direito 

de um estuário hipotético no Hemisfério Sul, considerando o ponto de vista no sentido da cabeceira 

para a boca do estuário. Fonte: Mantovanelli (1999). 
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1.1) Área de estudo 
 

O Sistema Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape situa-se no extremo sul do estado 

de São Paulo, fazendo divisa com o estado do Paraná. Está assentado sobre uma planície 

costeira arenosa e se compõe de um complexo sistema de canais entre quatro grandes ilhas: 

Ilha do Cardoso, Ilha de Cananéia, Ilha Comprida e Ilha de Iguape (Fig. 1.5). Essa última é 

uma ilha artificial, originada com a abertura do canal Valo Grande. 

 

 
Figura 1.5: Sistema Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape. Fonte: adaptado de Bonetti & Miranda 

(1997). 
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 Os corpos de água que delimitam as ilhas são: Canal de Ararapira, entre a Ilha do 

Cardoso e o continente; Baía do Trapandé, entre as ilhas de Cananéia e do Cardoso; Mar de 

Itapitangui e de Cubatão, entre a Ilha de Cananéia e o continente; Mar de Cananéia, entre as 

ilhas de Cananéia e Comprida; o Mar Pequeno, entre a Ilha Comprida e o continente; e o 

Valo Grande e rio Ribeira de Iguape, entre a Ilha de Iguape e o continente. 

 O termo Mar de Cananéia passou a ser adotado à partir de 1950 por W. Besnard 

para designar a porção do Mar Pequeno que banha a Ilha de Cananéia. Em continuidade 

com o Mar Pequeno, é o principal canal do Sistema Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape. 

É um canal sinuoso, com comprimento de aproximadamente 75 km, estendendo-se entre a 

Barra de Cananéia (lat. 25o03’S) e a Barra de Icapara (lat. 24o 41’S), cuja largura máxima é 

cerca de 1,6 km. A área superficial total do canal estuarino, que compreende o Mar 

Pequeno, Mar de Cananéia, Mar de Itapitangui, Mar de Cubatão, Baía de Trapandé e Canal 

de Ararapira, é aproximadamente 135 km2. 

 A interligação com a região costeira adjacente é feita através de quatro barras: Barra 

de Ararapira e de Cananéia (ao sul), de Icapara e do Ribeira (ao norte). Sendo a Barra de 

Cananéia, entre a Ilha Comprida e a Ilha do Cardoso, a que está mais próxima da região 

investigada e a que proporciona trocas mais eficientes, por apresentar maior secção 

transversal (Fig. 1.6). 

 Atualmente, a água doce que chega ao Sistema Estuarino-Lagunar de Cananéia-

Iguape é proveniente de uma bacia de drenagem de aproximadamente 23.350 km2 

(Mishima et al., 1985), formada pelos rios Ribeira de Iguape, Taquari, Mandira, das Minas, 

Itapitangui e um grande número de gamboas. O rio Ribeira de Iguape é responsável pela 

principal fonte de água doce do sistema, através de um canal artificial, Valo Grande, que o 

interliga ao Mar Pequeno (Fig. 1.7). 

 A vazão média do rio Ribeira de Iguape, na altura da cidade de Registro, foi 

estimada em 435 m3 s-1 para o período de observação entre 1953 e 1970 (DAEE, 1974). No 

trecho do Valo Grande, segundo estimativas da GEOBRÁS (1966), a maior descarga média 

diária, para um período de observação de 12 anos, foi 1.601 m3 s-1 e a menor média diária 

84 m3 s-1. A bacia próxima à cidade de Cananéia, que tem como principais cursos d’água os 

rios Taquari, Mandira, das Minas, Itapitangui, contribuía na época amostrada com 9,2 x 107 

m3 ano-1, quase 3 m3 s-1 (DAEE, 1987). Estimativas bem maiores haviam sido feitas por 



 43

GEOBRÁS (1966) para essa mesma bacia, calculando uma descarga média de 50 m3 s-1. 

 

 
Figura 1.6: Localização geográfica da área de estudo. Fonte: Bonetti (1995). 
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A região de Cananéia apresenta uma temperatura do ar média anual de 21,4oC, 

sendo em fevereiro a mais alta média mensal, 25,2oC; e em julho a mais baixa, 17,7oC. As 

chuvas estão relacionadas com as estações do ano, com verões chuvosos e invernos secos, 

com uma média anual superior a 2.200 mm. O período mais chuvoso, se estende de 

dezembro a abril, com uma média mensal de 200 mm; e o período mais seco, de maio a 

novembro, com valores inferiores, na média, nunca abaixo de 80 mm. Durante todo o ano a 

região apresenta altos valores de umidade relativa do ar, com uma média anual de 88%, 

ocorrendo máxima de março à outubro com 89% e mínima de novembro a janeiro com 

87% (Silva., 1989; Wainer et al., 1996). 

Os ventos predominantes na região são fracos, apresentando uma média anual de 

3,5 m s-1. Sopram do quadrante SW com maior freqüência de janeiro a setembro; e de 

outubro a dezembro predominam ventos de E. Durante o ano inteiro, o regime de ventos 

apresenta uma acentuada oscilação diária em Cananéia, sendo fortemente condicionado 

pela ação da brisa marítima (Occhipinti, 1963). 

Com a instalação da Base de Pesquisa do Instituto Oceanográfico na Ilha de 

Cananéia, os primeiros estudos oceanográficos da região lagunar-estuarina foram 

publicados por Besnard (1950), nos quais pode-se obter, com base nas características 

oceanográficas e morfológicas da região, um primeiro ensaio da gênese do sistema, o qual 

sugeriu a ação das correntes costeiras como a principal forçante no transporte de 

sedimentos. Neste trabalho pioneiro, o autor definiu o sistema como lagunar. Machado 

(1952) obteve os primeiros dados físico-químicos da Baía do Trapandé e da entrada sul do 

sistema estuarino. 

Sadowsky (1952, 1953 e 1954) realizou um extenso trabalho de acompanhamento 

de campo afim de analisar a forte erosão atuante sobre as partes salientes das ilhas do 

Cardoso e Comprida, associada à dinâmica da desembocadura da Barra de Cananéia. E 

verificou que o principal mecanismo foi o recuo progressivo da Ponta do Perigo, na Ilha do 

Cardoso, promovendo uma gradual invasão do mar, expondo assim a Ponta da Trincheira 

(na Ilha comprida) à ação das ondas. Esse processo erosivo teria como principal forçante a 

dominância dos ventos e correntes do quadrante sul. 

 Miniussi (1959), analisou a propagação da maré em torno da Ilha de Cananéia e no 

mar Pequeno, identificando a região de encontro das ondas de maré que se propagam à 
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partir das Barras de Cananéia e de Icapara. Posteriormente, Occhipinti et al. (1961) e 

Tundisi (1969) realizaram estudos interdisciplinares de produção primária no sistema 

lagunar-estuarino e na região costeira adjacente. 

Kato (1966), analisando parâmetros físico-químicos coletados ao redor da Ilha de 

Cananéia, verificou que a maior parte da água oceânica que penetra na região estuarino-

lagunar, durante a maré enchente através da Barra de Cananéia, toma a direção oeste, pela 

Baía do Trapandé, enquanto uma quantidade menor entra pelo Mar de Cananéia, 

aparentemente impedida pela exigüidade da passagem. E durante a maré vazante, com a 

retirada de água do sistema, observou uma grande velocidade de correntes através da 

estreita passagem do Mar de Cananéia.    

Na área de Oceanografia Física, os trabalhos foram intensificados nos anos 

seguintes. Lorenzzetti (1976) identificou um atraso de aproximadamente uma hora na 

propagação da onda de maré, entre a Ilha de Bom Abrigo e a estação maregráfica de 

Cananéia, com a primeira liderando a segunda. Miyao (1977) e Miyao et al. (1986) 

apresentaram resultados da distribuição de propriedades físicas e da circulação durante 

vários ciclos de maré no Mar de Cananéia, classificando essa região como do tipo 

parcialmente misturada, de acordo com o critério de estratificação da salinidade. As 

constantes harmônicas das constituintes da maré e a sua variabilidade interanual no período 

de 1969 a 1974, foram calculadas por Mesquita & Harari (1983); nesse trabalho também 

foram obtidos dados estatísticos do nível do mar, adequadamente relacionados a um nível 

de redução ao zero do marégrafo. Com essas constantes harmônicas, as previsões de maré 

são regularmente publicadas desde 1988 (e.g. Harari & Mesquita, 1997). 

Mishima et al (1985), comparando dados de temperatura e salinidade de superfície 

coletados no período de 1973 a 1980, concluiu que a salinidade em torno da Ilha de 

Cananéia manteve-se heterogênea e a laguna continuou com as características de estuário, 

mesmo com o interrompimento da contribuição do rio Ribeira de Iguape em função da 

construção da barragem do Valo Grande em 1978.  

Estudos da maré e das correntes de maré com base na análise de séries temporais 

foram apresentados por Miyao & Harari (1989). Nesse trabalho ficou demonstrado que a 

circulação nessa região é predominantemente gerada pela maré semidiurna, com valores 

extremos de 0,83 m e 0,13 m para amplitudes de sizígia e de quadratura, respectivamente. 
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Tessler et al (1990), através de fotos aéreas obtidas entre 1952 e 1981 analisou o 

processo evolutivo da desembocadura lagunar de Cananéia (Barra de Cananéia), 

constatando um recuo da face norte e da parte leste na porção arenosa, voltada para o 

oceano, da Ilha do Cardoso, além de erosão da margem da desembocadura lagunar 

localizada na porção sul da Ilha Comprida. O autor associou essa evolução geomorfológica 

aos mecanismos hidrodinâmicos atuantes junto à costa e à circulação atmosférica nesta 

parte do continente. 

 Embora o sistema em estudo não tenha as características de um estuário clássico, o 

modelo analítico estacionário bidimensional de Hansen & Rattray (1966) foi aplicado por 

Miranda (1990), na parte sul do mar de Cananéia, com condições controladas das forçantes 

descarga de água doce, vento, e gradiente de pressão. Os perfis teóricos de velocidade da 

corrente, mostraram boa concordância com resultados experimentais nas condições de 

ausência de vento e pequena descarga de água doce. 

O Mar de Cananéia é um canal raso e até recentemente, antes do rompimento da 

barragem do Valo Grande, do tipo parcialmente misturado e fracamente estratificado (Tipo 

2a), excitado por maré semidiurna (Miyao, 1977; Miyao et al. 1986; Miyao & Harari, 1989; 

Bonetti Filho, 1995; e Miranda et al., 1995). 

Na região sul do Mar de Cananéia, Miranda & Castro (1996a) calcularam o 

transporte de sal e a contribuição de cada uma de suas componentes, advectivas e 

dispersivas, durante maré de sizígia em condições de verão, observando que o transporte 

não estava em balanço, com a descarga total de água doce dominando o transporte 

advectivo, e o transporte dispersivo pela propagação da onda de maré no canal estuarino 

(transporte de Stokes). E, comparando o perfil estacionário de velocidade com os resultados 

de um modelo analítico unidimensional de um estuário ideal verticalmente homogêneo, 

concluíram que as principais forças geradoras de movimento no sistema são o gradiente 

longitudinal de densidade e a descarga de água doce. 

Bonetti & Miranda (1997) baseando-se em equações semi-empíricas que estimam o 

escoamento superficial, através de um balanço entre precipitação e evapo-transpiração 

potencial, obtiveram o valor médio anual de 43 m3 s-1 para a descarga de água doce 

referente à bacia de drenagem próxima a ilha de Cananéia (AT=1.339 km2). 
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1.2) Histórico sobre a variabilidade do aporte fluvial no sistema 

 

Até o ano de 1841, a água do mar que entrava no Sistema Estuarino-Lagunar de 

Cananéia-Iguape era diluída pela precipitação local e, principalmente, pela água doce 

drenada para o seu interior pelos rios Taquari, Mandina, das Minas, Itapitangui e pequenos 

canais de maré (Bonetti Filho & Miranda, 1997). Entretanto, nesse ano, foi concluída a 

construção de um canal artificial relativamente estreito para interligar o Rio Ribeira de 

Iguape ao Mar Pequeno, nas proximidades da cidade de Iguape. Esse canal, que facilitou o 

transporte de mercadorias do interior para o litoral na época colonial, passou a representar 

no início uma pequena fonte adicional de água doce para esse sistema estuarino. Como esse 

canal foi construído em solo pouco resistente à erosão, a sua largura foi aumentando 

gradativamente no decorrer dos anos. 

Depois de algumas décadas, fim do século XIX, esse canal passou a ser denominado 

Valo Grande. Nessa época o canal atingiu larguras maiores do que 100 metros e 

profundidades acima de 10 metros, continuando sempre os desbarrancamentos das margens 

com a destruição das primeiras casas da cidade (GEOBRÁS, 1966). Logo, a descarga de 

água doce no sistema Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape, além da variação sazonal dos 

processos de precipitação e evapo-transpiração naturais, foi aumentando gradativamente 

com o aporte de água do Rio Ribeira de Iguape através desse canal. 

Essa situação persistiu até o fechamento do Valo Grande com uma barragem, cuja 

construção foi concluída em agosto de 1978. Em conseqüência, houve novamente uma 

alteração da descarga de água doce no sistema estuarino, com uma diminuição drástica do 

fluxo de água doce, voltando à que existia antes da abertura do Canal Valo Grande. Sob 

essa nova condição, uma bacia hidrográfica com cerca de 1.339 km2 (Mishima et al., 1985), 

voltou a ser responsável pela descarga da maior parte de água doce no sistema. 

 Em fevereiro de 1995, intensas chuvas ocorridas no Vale do Ribeira ocasionaram o 

rompimento da barragem Valo Grande, permitindo novamente o aporte de águas do Rio 

Ribeira de Iguape para o Sistema Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape, modificando 

mais uma vez o fluxo de água doce para esse sistema estuarino. 
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Este trabalho objetivou caracterizar a variabilidade da dinâmica estuarina na região 

ao sul do Mar de Cananéia, mais especificamente: 

  

 1) Estudar a variabilidade das propriedades hidrográficas e da circulação durante 

ciclos completos de maré, 

 2) Classificar o sistema estuarino com o diagrama estratificação-circulação de 

Hansen & Rattray,  

3) Calcular o transporte resultante de sal e a contribuição relativa dos termos 

advectivos, de difusão turbulenta e a parcela dispersiva,  

4) Estudar a influência das alterações ocorridas na descarga de água doce. 

 

Os dados experimentais foram obtidos em três estações fixas localizadas nos 

principais canais do sistema, onde a circulação, mistura e trocas de volume com o oceano 

adjacente se mostram mais eficientes (Fig. 2.1). 

Figura 2.1: Mapa da área de estudo com a localização das estações fixas, indicadas por: I-Sul do Mar 

de Cananéia, II-Barra de Cananéia, III-Oeste da Baía do Trapandé. O eixo Oxy indica o referencial 

adotado para a decomposição dos vetores velocidade. Fonte: U.S. Geological Survey-Coastline 

Extractor. 
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 3.1) Experimentos 

 

 O estudo apresentado neste trabalho está baseado em medidas realizadas em três 

estações fixas no interior do Sistema Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape, como mostra 

a figura (2.1), durante o período de fevereiro de 1998 a novembro de 1998. 

Nesse período foram realizados ao todo quatro experimentos, utilizando a 

embarcação de pesquisa do Instituto Oceanográfico – USP: B/Pq. Albacora. Em cada 

experimento foram realizadas medidas em dois dias distintos para cada estação fixa, uma 

para a condição de maré de sizígia e outra para quadratura, somando no total seis dias de 

medições em cada experimento. Exceto nos experimentos de verão e inverno, os quais 

foram realizados apenas em épocas de maré de sizígia, devido a disponibilidade da 

embarcação. 

 As estações fixas estão localizadas em: 

a) Estação I:  lat 25o01,90 S ; lon 047o55,1 W  

- Mar de Cananéia 

- profundidade média: 8m 

b) Estação II:  lat 25o03,56 S ; lon 047o54,67 W  

- Barra de Cananéia 

- profundidade média: 20m 

c) Estação III:  lat 25o04,54 S ; lon 047o58,31 W 

- Baía de Trapandé 

- profundidade média: 8m 

E o período de cada experimento está descrito na tabela (3.1). 
 

Tabela 3.1: Período de realização das coletas realizadas nas três estações fixas ao longo da área de 
estudo. 

 Fase da maré Estação I Estação II Estação III 
1a etapa 11/02/1998 12/02/1998 13/02/1998 Experimento de 

 Verão 2a etapa 
Sizígia 

16/02/1998 17/02/1998 18/02/1998 
1a etapa Sizígia 27/05/1998 28/05/1998 29/05/1998 Experimento de 

 Outono 2a etapa Quadratura 01/06/1998 02/06/1998 03/06/1998 
1a etapa 21/08/1998 22/08/1998 23/08/1998 Experimento de  

Inverno 2a etapa 
Sizígia 

25/08/1998 26/08/1998 27/08/1998 
1a etapa Quadratura 27/10/1998 28/10/1998 29/10/1998 Experimento de  

Primavera 2a etapa Sizígia 01/11/1998 02/11/1998 03/11/1998 
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Medidas de corrente, salinidade e temperatura foram realizadas nas três estações e 

cada estação cobriu 13 horas de amostragem, abrangendo um ciclo completo de maré, em 

intervalos de 1 hora. 

 As medidas das propriedades citadas foram feitas ao longo da coluna de água em 

intervalos regulares de 1 m, da superfície até cerca de 1 m do fundo, e posteriormente 

extrapoladas até o fundo. Com exceção do experimento de verão e a segunda etapa do 

experimento outono, onde foram realizadas medidas em 5 pontos ao longo da coluna de 

água, separadas igualmente no cabo, de acordo com a profundidade local. 

 Devido à falta de equipamento necessário para a realização das medições 

hidrográficas durante o experimento de verão, foram utilizados dados levantados por 

Marcelo Fábio Leonardo (comunicação pessoal). Essas medidas foram feitas em intervalos 

regulares de 2 horas durante o ciclo completo da maré e em três pontos distribuídos ao 

longo da coluna de água: na superfície, no meio da coluna e próximo ao fundo. Para serem 

utilizados no presente trabalho, esses dados foram interpolados e extrapolados ao longo da 

coluna de água, da superfície ao fundo, em intervalos de 1 m e durante o ciclo completo da 

maré, em intervalos de 1 hora.    

 Para a extrapolação da velocidade foi levado em conta o “princípio da aderência”, 

sendo assim assumido o valor zero para a velocidade de fundo. 

 Todas as estações foram posicionadas com o auxílio de um “GPS Navigator – 

Koden Kgp-97” instalado no B/Pq. Albacora, tendo sido realizadas leituras no início e fim 

de cada estação a fim de verificar a ocorrência de deriva do barco. 

 

 

 3.2) Correntes 

 

 Os dados de intensidade e direção de corrente foram obtidos nos experimentos de 

inverno e de primavera com o auxílio do instrumento modelo 108 Mk III da marca Valeport 

(CTD e correntômetro acoplados), com resolução de 0,01 m s-1 para a velocidade, 0,25o 

para a direção e 0,005% do fundo de escala (FS) para a pressão. 

 Para os experimentos de verão e outono foi utilizado um correntômetro vertical de 



 54

rotor SENSORDATA, modelo SD-4, com sensor de direção amostrando em intervalos 

discretos de 15o. Equipamento esse, cuja precisão, aferida pelo fabricante, é de ±0,005 m s-

1, com ângulo limite de inclinação para funcionamento correto de aproximadamente 30o e 

máximo de velocidade amostrada de 2 m s-1. Para a estimativa da profundidade desejada foi 

utilizado um cabo de guincho graduado em intervalos de 1 m e o ângulo de inclinação do 

referido cabo fornecido por um clinômetro manual. 

 Para a área de estudo foi utilizado o referencial Oxyz, onde Oy é orientado para o 

norte, Ox para o leste e Oz em sentido oposto a gr . 

Para a estação I, localizada no canal orientado longitudinalmente na direção norte-

sul, os vetores de velocidade foram decompostos em componentes longitudinais, direção 

norte-sul (v), e transversais ou secundárias, direção leste-oeste (u). Foram considerados 

positivos os valores associados às correntes de enchente, sentido norte, e às correntes 

transversais com sentido leste. Nas estações II e III, localizadas nos canais orientados 

longitudinalmente na direção leste-oeste, os componentes longitudinais possuem direção 

leste-oeste (u), e os transversais, direção norte-sul (v) e foram considerados positivos os 

valores associados às correntes de vazante, sentido leste, e as correntes transversais com 

sentido norte. A decomposição foi efetuada levando-se em conta a declinação magnética 

local fornecida pela carta náutica 1.703 da DHN: ~19,6o para 1998. 

 Na decomposição do vetor velocidade de corrente em seus componentes 

longitudinal (eq. 3.1) e transversal (eq. 3.2), em relação ao referencial Oxy (Fig. 2.1), foram 

usadas as seguintes relações trigonométricas: 

 

  U  = | V | . cosθ ,  (3.1) 
→

  V  = | V |. senθ ,  (3.2) 
→

 

o ângulo θ é o ângulo formado entre o vetor velocidade  e o eixo das abscissas, 0x, 

medido no sentido anti-horário . “In situ”, a direção de  é medida através de um ângulo, 

de sentido horário, a partir do norte magnético. Então o ângulo θ foi corrigido por: 

→

V
→

V
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 θ = 90o – ( dd – D ) ,  (3.3) 

 

onde: 

D: é a declinação magnética (ângulo entre o norte verdadeiro e o magnético), o sinal 

negativo indica declinação para oeste . 

dd:  é o ângulo entre o eixo norte magnético e o vetor velocidade V , em sentido 

horário. 

→

E a subtração dos demais ângulos pelo ângulo de 90o indica a mudança de 

referencial, do eixo das abscissas para o eixo das ordenadas. 

 Detalhes sobre o procedimento para a correção e decomposição das velocidades de 

corrente foram descritos por Miranda et al. (no prelo). 

 

 

 3.3) Propriedades Hidrográficas 

 

 Os dados de temperatura e salinidade foram obtidos  nos experimentos de inverno e 

de primavera com o auxílio do modelo 108 Mk III da marca Valeport (CTD e 

corrêntometro acoplados) com resolução de  0,002oC para temperatura, 0,003 mS cm-1 para 

a condutividade e 0,005% FS para a pressão. Em todos os experimentos, a salinidade foi 

calculada com o algorítimo da Escala Prática de Salinidade (EPS-1978). Entretanto, devido 

aos desvios da composição iônica da massa de água estuarina, a precisão da salinidade 

nessa escala é de ± 0,03 (Millero, 1984). 

 Para o experimento de outono, foi utilizado na primeira etapa (27 a 29/05/1998) um 

CTD acústico modelo 3ACM-CBP-S, com resolução de 0,001oC para a temperatura, 0,002 

mmho cm-1 para a condutividade e 0.005 FS para a pressão. E na segunda etapa desse 

experimento (1 a 3/06/1998) e para o experimento de verão (11 a 18/02/1998) foram 

utilizadas Garrafas de Nansen para a coleta de água e posterior análise no “Laboratório de 

Salinidade do Instituto Oceanográfico – USP”; e as medidas de temperatura foram obtidas 

através de termômetros digitais de reversão, modelo RTM 2200 , acoplados às garrafas. 

 A densidade foi expressa através da “anomalia da densidade à pressão atmosférica”, 



 56

Sigma-t (σt), em unidades do S.I., 

 

σt = [ ρ(S,T) – 1000 ]  (3.4) 

 

que é uma propriedade física dependente da salinidade e da temperatura, e calculada pela 

equação internacional de estado da água do mar à pressão atmosférica (UNESCO, 1981), 

 

ρ = ρ ( S , T )   (3.5) 

 

através da rotina computacional desenvolvida por Morgan (1994). 

 

 

 3.4) Marés  

 

 Os dados de maré foram obtidos do registro analógico contínuo do marégrafo de 

bóia instalado na Base de Pesquisa Dr. João de Paiva Carvalho, marca A.OTT, com escala 

de redução de amplitude 1:10. As marés foram utilizadas para o controle do início das 

coletas de dados em campo e também para o cálculo da profundidade local em função do 

tempo, h(t). As previsões foram extraídas das tábuas das marés publicadas por  Harari & 

Mesquita (1997). 

 

 

3.5) Dados Climatológicos  

 

 Os valores médios mensais de precipitação, evaporação e temperatura do ar, 

variáveis necessárias para o cálculo da descarga de água doce, foram extraídos de boletins e 

relatórios técnicos do Instituto Oceanográfico – USP, dados esses amostrados pela estação 

meteorológica da Base de Pesquisa Dr. João de Paiva Carvalho e publicados por Silva 

(1989) e Wainer et al. (1996). Embora muito importantes, os dados de vento não foram 

utilizados devido ao não funcionamento do anemógrafo da Base durante o período dessa 

pesquisa. 
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 3.6) Representação gráfica e cálculo de valores médios 

 

 Com o objetivo minimizar o efeito da variação da profundidade da coluna de água 

devido à oscilação da maré, a profundidade local foi reduzida à profundidade adimensional 

Z [Z=z/h(t)], com h(t) denotando a profundidade da coluna de água no instante t, de 

acordo com o procedimento de Kjerfve (1975). A seguir, os dados amostrados foram 

interpolados a intervalos de 1/10 da profundidade adimensional (Z/10). Desse modo, nas 

representações gráficas de isopletas e perfis médios, os valores extremos (em módulo) da  

profundidade adimensional zero (0) e um (1), correspondem à superfície e ao fundo, 

respectivamente. 

 Para a interpolação foi empregado o método “cubic spline”, que utiliza um ajuste  

prévio dos dados por meio de polinômios do terceiro grau, com derivadas primeiras e 

segundas contínuas, permitindo interpolações nos intervalos desejados de profundidades 

(Pennington, 1970). Como o número de amostragens na coluna de água excedeu o número 

de interpolações, o resultado final mostrou-se bastante razoável com o emprego desse 

método. 

As médias no espaço (profundidade) e no tempo das propriedades escalares, 

denotadas genericamente por P=P(Z,t), foram obtidas por meio das seguintes equações: 

 

  ∫=
1

0

dZ)t,Z(P)t(P ,     (3.6) 

  ∫=〉〈
Τ

0

dt)t,Z(P
Τ
1)Z(P ,    (3.7) 

  ∫ ∫ ∫==〉〈
Τ

0

1

0

Τ

0

dtP
Τ
1dt]dZ)t,Z(P[

Τ
1P ,   (3.8) 

 

onde Z é a profundidade adimensional e Τ  é um intervalo de tempo de um ou mais ciclos 

completos de maré. Como a expressão analítica de P=P(Z,t) não é conhecida, as 

integrações indicadas nas equações (3.6) a (3.8) devem ser feitas numericamente. 

 Quando na expressão da média na coluna de água (eq. 3.6) a propriedade for o 



 58

componente longitudinal de velocidade (u ou v), o valor médio u = u (t) ou v = v (t) é 

representativo para o efeito do componente barotrópico da força de gradiente de pressão, 

que é independente da profundidade. Quando P(Z,t) for a salinidade, o correspondente 

valor S (t) representa o efeito advectivo do componente barotrópico. 

 Por sua vez, o valor médio no tempo calculado com base na equação (3.7), quando 

P(Z,t) for substituído por u=u(Z,t) ou v=v(Z,t), corresponde à circulação gravitacional 

forçada pela descarga fluvial e pelo efeito baroclínico. 

 Os valores médios no espaço e no tempo calculados pela equação (3.8) de qualquer 

propriedade escalar correspondem aos seus valores quase estacionários.  

 

 

  3.7) Transporte de sal  

  

 Com base em princípios físicos, considerando um estuário lateralmente homogêneo, o 

transporte advectivo e instantâneo de massa de sal, por unidade da secção transversal 

perpendicular ao movimento longitudinal, pode ser calculado por meio da seguinte equação: 

 

 MS = ∫ ρUS dz =
h

0

ρ US h   (3.9) 

 

onde ρ, U e S indicam a densidade, o componente longitudinal de velocidade e a salinidade, 

respectivamente. A barra sobre as variáveis denota o valor médio ao longo da coluna de água, 

h. No Sistema Internacional (SI) o transporte de massa de sal é dado em kg m-1s-1. 

O transporte de massa de sal, sem o efeito períodico da maré, é obtido pela média no 

tempo, durante um ou mais ciclos completos de maré (Τ ), 

  

 ƬS = ρ
Τ
1
∫
Τ

0
sM dt = ρ< US h >   (3.10) 

 

onde, de acordo com a notação utilizada, os sinais < > denotam a média no tempo. Nessa 
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equação a densidade ρ foi considerada constante durante o intervalo de tempo (Τ ).  

 Para um canal estuarino, somente uma parte do transporte de sal é calculado pela 

equação (3.10). Para separar as parcelas do transporte de sal, geradas pelos componentes 

barotrópico (maré) e baroclínico (gradiente de salinidade), os valores instantâneos da 

salinidade e do componente longitudinal da velocidade são decompostos em quatro 

componentes e a profundidade local em duas (Bowden, 1963; Fischer, 1976; Hunkins, 1981; 

Kjerfve, 1986; Dyer, 1997; dentre outros). Nesse caso, essa decomposição pode ser expressa 

da seguinte forma: 

 

 U(x,z,t) = Ua(x) + Ut(x,t) + Us(x,z) + U’(x,z,t),    (3.11) 

 

 S(x,z,t) = Sa(x) + St(x,t) + Ss(x,z) + S’(x,z,t),     (3.12) 

 

onde Ua=<U (x)>, Ut(x,t)= U (x,t)_Ua, Us(x,z)=<U(x,t)>_Ua e U’=U(x,z,t)_Ua
_Ut

_Us. 

Expressões equivalentes são válidas para calcular Sa , St, Ss e S’. 

 Substituindo-se as equações (3.11) e (3.12) na equação (3.10) e considerando que 

h(x,t)=<h>+ht(x,t), o  transporte advectivo total de sal pode ser decomposto em 32 termos. 

Tendo-se em vista as definições dadas acima, vários termos se anulam ou podem ser 

desprezados quando do cálculo das médias no espaço de no tempo (Dyer, 1997; Fischer, 1976; 

Hunkins, 1981), 

 

 <Ut> =U s= <U'> =U ' = 0 

 

Desprezando-se outros termos para os quais não há razões físicas para serem esperadas 

correlações significativas, obtém-se apenas sete termos e o transporte total da salinidade, por 

unidade de largura da secção transversal durante um ou mais ciclos completos de maré, é dado 

por: 

 

].hSUhSU'S'UhSUhSUhS]UhhU[[T ttatttassattaattaaS ><+><+><++><+><+ρ=
            

                   (3.13) 
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 Os termos do segundo membro da equação (3.13) foram relacionados, 

respectivamente, aos seguintes processos e mecanismos físicos (Bowden, 1963; Dyer, 1978; 

Fischer, 1976; Fischer et al. 1979; Hunkins, 1981): descarga de água doce, aprisionamento 

topográfico ou transporte de Stokes, bombeamento da maré, circulação gravitacional, efeitos 

estacionário e não estacionário do vento, e dispersão da maré via correlação tríplice. O último 

termo, de acordo com Kjerfve (1986), corresponde à advecção resultante da correlação da 

maré e da salinidade. Detalhes sobre esse procedimento são descritos por Miranda et al. (no 

prelo). 

 Este método já foi aplicado para o estudo da variação da contribuição relativa desses 

termos do transporte de sal em sistemas com diferentes condições de estratificação vertical e 

foram descritos em vários trabalhos (Dyer, 1978;  Hunkins, 1981; Lewis & Lewis, 1983; 

Miranda & Castro, 1996 a & b; Miranda et al, 1998). 

 As médias no espaço e no tempo empregadas nessa teoria foram calculadas 

numericamente pelas equações (3.6) a (3.8). 

 

 

 3.8) Classificação do Sistema  

 

 A classificação do sistema foi efetuada, para cada experimento, com base no 

Diagrama Estratificação-circulação proposto por Hansen & Rattray (1966), representado na 

figura (3.1). Esse diagrama é baseado no modelo bidimensional estacionário, lateralmente 

homogêneo e com secção retangular. Para a utilização desse diagrama, o sistema foi 

considerado, do ponto de vista hidrodinâmico, como sendo um estuário clássico.  

 Os vários tipos de estuários que podem ser classificados de acordo com o Diagrama 

Estratificação-circulação (Fig. 3.1) são os seguintes: 

 

 • Tipo 1: o fluxo resultante é estuário abaixo em todas as profundidades e o 

transporte de sal é devido somente ao processo de difusão turbulenta (estuário bem 

misturado).  

 • Tipo 2: o fluxo resultante reverte com a profundidade e os processos advectivo e 
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de difusão turbulenta são importantes para o transporte de sal estuário acima (estuário 

parcialmente misturado). 

 • Tipo 3: neste tipo, o transporte de sal estuário acima ocorre quase que 

exclusivamente pelo processo advectivo (fiorde). 

 • Tipo 4: este tipo corresponde aos estuários classificados de acordo com a 

estratificação de salinidade como cunha salina. 

 Uma sub-divisão do diagrama, levando em conta a estratificação vertical da coluna 

de água, classifica os tipos descritos acima em: 

 

 • Tipo a: fracamente estratificados. 

 • Tipo b: altamente estratificados. 

 

 
Figura 3.1- Diagrama Estratificação-circulação proposto por Hansen & Rattray, os números (1 a 4) e as 

letras (a,  b) indicam os tipos de estuários classificados: 1- bem misturado, 2- parcialmente misturado, 

3- fiorde, 4- cunha salina, a- fracamente estratificado e b- altamente estratificado.   

  

 Para obtenção do diagrama foi utilizada a equação deduzida por Miranda (1997), a 

partir dos cálculos originais apresentados por Hansen & Rattray (1966): 
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onde ν é a raiz real e positiva: 
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 O parâmetro ν representa a fração de sal advectada estuário abaixo pela descarga 

fluvial e que está em balanço com o sal transportado estuário acima por difusão turbulenta 

gerada pela maré. A parcela restante é o transporte advectivo de sal estuário acima devido a 

circulação gravitacional. Quando ν=1 não há circulação gravitacional e o transporte de sal 

estuário acima é inteiramente por difusão turbulenta; quando ν → 0, a difusão turbulenta 

torna-se menos importante e o transporte de sal estuário acima é totalmente por advecção 

(Hansen & Rattray, 1966; Hamilton & Rattray, 1978).  

 O parâmetro estratificação é definido pela razão 
0S
Sδ , onde δS=Sfd – Ssp é a 

diferença entre a salinidade média no fundo (Sfd) e a salinidade média na superfície (Ssp) e 

So é a salinidade média na coluna de água.  

 O parâmetro circulação é definido pela razão 
f

Sp

v
v

, sendo vsp a velocidade 

longitudinal média na superfície e vf é a velocidade gerada pela descarga de água doce no 

sistema, para a estação I. Nas estações II e III as velocidades longitudinais médias na 

superfície são denotadas por usp , as geradas pela descarga de água doce por uf e o 

parâmetros circulação por 
f

Sp

u
u

. 

 O cálculo desses parâmetros exige a determinação de médias espaciais e temporais 

da salinidade e da velocidade utilizando as equações (3.6) a (3.8). Substituindo P por v, u e 
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S nessas equações obtém-se os valores de vsp, usp, Ssp e Sfd, vfd, ufd e So (Fig. 3.2). 

 

 

 
Figura 3.2 – Perfis médios no espaço e no tempo do componente longitudinal da velocidade (U) e da 

salinidade (S). Essa figura também mostra a determinação de valores estacionários da velocidade na 

superfície (Usp), da salinidade na superfície (Ssp) e no fundo (Sfd), e os correspondentes valores 

estacionários na coluna de água (Uf ou Ua) e (So) para calcular os parâmetros estratificação e circulação. 

 

 Em algumas estações o cálculo da velocidade residual resultou em velocidades com 

sentido estuário acima, não representando efetivamente a velocidade gerada pela descarga 

de água doce e, dessa forma, impossibilitando a classificação através do diagrama 

estratificação-circulação. Para essas estações foi usada para a classificação do canal 

estuarino o método apresentado por Officer (1977), que se baseia na estratificação vertical 

de salinidade determinada por δS=Sfd – Ssp. Esse método classifica o estuário como: 

 

 • Altamente estratificado: a salinidade apresenta uma acentuada estratificação 

vertical e a diferença entre as salinidades do fundo e da superfície é de várias unidades. 

 • Parcialmente misturado: a estratificação de salinidade é moderada e a diferença 

entre as salinidades do fundo e da superfície é de poucas unidades. 

 • Bem misturado: quando não há praticamente diferença entre a salinidade da 

superfície e do fundo, caracterizando a ausência da haloclina.  
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3.9) Descarga fluvial  

 

 Devido à inexistência do monitoramento rotineiro dos rios que compõem a bacia de 

drenagem, responsável pelo aporte de água doce no Sistema Estuarino-Lagunar de 

Cananéia-Iguape, foi necessário uma estimativa da descarga fluvial no sistema através de 

cálculos com equações semi-empíricas que têm, como variáveis, a precipitação e a 

temperatura do ar (Holland, 1978), propriedades climatológicas significativas para a região 

em questão.  

Para o cálculo indireto do valor médio da vazão fluvial (Qf) foi utilizado um 

método, já empregado para a região por Bonetti Filho & Miranda (1997) e outras regiões, 

como Sistema Estuarino de Itamaracá por Medeiros & Kjerfve (1993) e Baía de Guanabara 

por Kjerfve et al (1997). Método esse que se baseia na equação semi-empírica que estima o 

escoamento superficial, introduzida pelo hidrologista P. Schreiber em 1904. 

 O escoamento superficial (∆f) é a parcela da precipitação (P) que irá fornecer água 

doce para o sistema estuarino. O restante sofre evaporação, infiltra-se no solo ou participa 

do metabolismo das plantas, retornando uma parte à atmosfera através das folhas pelo 

processo de transpiração. Dessa forma, evaporação e transpiração são combinadas em um 

único processo, a evapo-transpiração potencial (E0). 

 A razão de escoamento superficial (∆f / P) de uma bacia de drenagem depende da 

própria precipitação e da evapo-transpiração. Por sua vez, a evapo-transpiração depende da 

intensidade da radiação solar e, em conseqüência, da temperatura do ar (Tar) (Holland, 

1978): 

 

  P
E0

e
P
f −

=
∆ ,    (3.16) 

 

onde, 

 

  E0 =1,0x10 9.e )ar(T
10x26,4 3−

,  (3.17) 
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com T(ar) em K (Kelvin) e P em mm/mês. E0 é dada em mm/mês, apresentando resultados 

satisfatórios do Equador até cerca de 70o de latitude. O valor de E0 somente é significativo 

quando são utlizados dados médios de temperatura de longos períodos de tempo (Kjerfve, 

1990). 

 Calculada a razão de escoamento superficial, e com o prévio conhecimento da área 

total da bacia de drenagem (AT), a descarga de água doce (Q) foi calculada para o intervalo 

de tempo (∆t), representativo para o cálculo dos valores médios de evapo-transpiração e 

precipitação, através da equação: 

 

  Q = ∆f . AT,  (3.18) 

 

com ∆f em m s-1, AT em m2.  

 A porção resultante de água doce que entra no sistema pela superfície livre A, 

devido aos processos de precipitação e evaporação (P-E), foi calculada utilizando a 

equação: 

 

  Qd = A ( P – E ) (3.19) 

 

com A em m2, (P – E) em m s-1 é a taxa resultante de diferença entre precipitação e 

evaporação.  

 O aporte total de água doce no sistema estuarino é 

 

  Qf =  Q + Qd   (3.20) 

 

que resulta Qf em m3s-1 (SI). 

A área superficial do canal estuarino, A, foi estimada através de planimetria da carta 

geográfica de autoria de Kenitiro Suguio (I.G.-USP) e Louis Martin (O.R.S.T.O.M.-França) 

de 1978 de escala 1:100000. O planímetro utilizado é da marca Keuffer & Esser Co. no 

90535 calibrado em escala 1:1 e venier em 0,1 cm2. 
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 3.10) Estabilidade da coluna de água 

  

 No estuário, a turbulência é produzida pela influência dos limites geométricos imposta 

ao movimento, cisalhamento vertical da velocidade,  tensão de cisalhamento do vento e ondas 

de superfície e internas. A intensidade da turbulência controla a distribuição vertical da 

concentração das propriedades da massa de água estuarina. 

 O balanço entre a estratificação vertical e a mistura desempenha um papel crucial na 

dinâmica estuarina: se o gradiente de densidade (salinidade) opõe-se às trocas de quantidade 

de movimento por turbulência, um cisalhamento de velocidade extra é necessário para causar 

mistura (Dyer, 1997). Essa característica de fluidos estratificados pode ser analisada com o 

número de Richardson (Ri) que, comparando a força estabilizadora do gradiente vertical de 

densidade (∂ρ/∂z) com a influência desestabilizadora do cisalhamento de velocidade (∂u/∂z), é 

um importante indicador da geração da turbulência, 
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Empregando-se a equação linear de estado da água do mar [ ρ = ρ0 (1 + βS) ] na 

equação (3.21), temos: 
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onde ρ0/ρ ≈1 e β é o coeficiente de contração salina. Levando-se em conta a orientação do 

eixo Oz, verifica-se que valores negativos do gradiente vertical de salinidade (valores 

crescentes da salinidade com a profundidade), indicam estratificação estável de massa. 

 Muitos trabalhos experimentais e teóricos foram conduzidos sobre o mecanismo de 

formação e crescimento de instabilidades em interfaces estratificadas, resultando no limite de 
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Ri = 0,25 para indicar a transição entre o regime laminar e o turbulento, em condições de 

movimento uniforme. Quando Ri < 0,25 a turbulência sobrepuja a estratificação de densidade 

gerando mistura vertical (Miranda et al. , no prelo). 

 A descarga fluvial, ao diluir a água do mar na ZM, pode ser pensada como uma fonte 

de energia potencial devido ao aumento da densidade e, a influência da maré, como uma fonte 

de energia cinética para gerar o movimento. O rio é então uma fonte de empuxo que pode ser 

quantificada por g∆ρHQf, onde ∆ρH é a diferença de densidade entre o rio e a água do mar e a 

energia cinética da maré é proporcional à velocidade de natureza barotrópica. Sendo assim, o 

número de Richardson estuarino Rie, é definido como (Fisher, 1972): 

 

 3
Τ

f
H
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Q∆g
Ri ρ

ρ

=   (3.23) 

 

onde B é a largura do canal estuarino e uΤ  pode ser calculada teoricamente, quando a 

propagação da onda de maré é progressiva, por:  

 

Τu = 0,7 U0    (3.24) 

 

onde 00 c
h
aU = ; a é a amplitude da maré e c0 é a velocidade de propagação da onda longa de 

gravidade (c0= gh ). 

 Se Rie é grande o estuário é bastante estratificado e o movimento é dominado pela 

descarga fluvial. Por outro lado, quando Rie é muito pequeno é de se esperar um estuário com 

fraca estratificação vertical e forçado pela maré. Em primeira aproximação, a transição entre 

esses regimes ocorre quando 0,08< Rie<0,8 (Miranda et al. , no prelo). 

 Devido às dificuldades para medir as variáveis que compõem as equações que definem 

os números Ri e Rie com a precisão adequada para calcular os gradientes verticais, muitas 

vezes é preferível trabalhar com características globais das propriedades na coluna de água. 

Assim, o número de Richardson por camada RiL, surge como uma alternativa para medir a 

estabilidade da coluna de água ao longo do ciclo da maré. 
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 O número RiL é definido por : 

 

  
ρ
ρ

=
∆

U
ghRiL 2    (3.25) 

 

 onde ∆ρ é a diferença entre a densidade do fundo e da superfície. 

 Essa formulação requer a suposição de que a energia para a mistura vem 

predominantemente do fluxo sobre o fundo e que o cisalhamento interno é desprezível.  

 O valor 20 para o número de Richardson por camada foi definido por Dyer (1982) e 

Dyer & New (1986) como sendo o limite abaixo do qual a  mistura turbulenta ocorre próximo 

à haloclina em estuários parcialmente misturados.  

Se RiL > 20, a mistura é pequena. Com o decréscimo desse valor ocorre o aumento da 

turbulência de fundo, tornando-se efetiva na redução do grau de estratificação. Abaixo do 

valor RiL ≈ 2, a turbulência torna-se efetivamente isotrópica e a mistura é totalmente 

desenvolvida (Dyer, 1997). 

Usando os limites de RiL= 20 e 2 como critério simplificado de mistura, é possível 

examinar a variação espacial e temporal da estabilidade vertical da coluna de água no estuário. 

Esse método foi empregado por Mantovanelli (1999) para analisar as condições da 

estabilidade gravitacional da coluna de água em estações fixas amostradas na região da 

Baía de Paranaguá. 
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4) RESULTADOS 

 
_________________________________________________ 
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4.1) Descarga de água doce  

 

 Devido a inexistência de medidas meteorológicas na própria bacia hidrográfica em 

estudo (fig. 1.6) foram utilizados, para a estimativa da descarga de água doce, valores 

médios mensais de temperatura do ar, precipitação e evaporação, obtidos de uma série 

temporal de 41 anos de observações realizadas na estação da base de pesquisa do Instituto 

Oceanográfico – USP, publicados por Wainer et al.(1996). 

 As figuras (4.1.1) a (4.1.3) mostram as variações médias sazonais de temperatura, 

evaporação, precipitação, respectivamente. 

 
Figura 4.1.1: Variação sazonal da temperatura média do ar (Tar) para a região de Cananéia. 

 
Figura 4.1.2: Variação sazonal da evaporação média (E) para a região de Cananéia. 
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Figura 4.1.3: Variação sazonal da precipitação média (P) para a região de Cananéia. 

 

 A temperatura média do ar (Fig. 4.1.1) apresentou valor máximo de 25,18 oC para o 

mês de fevereiro e mínimo de 17,75 oC em julho; a evaporação média (Fig. 4.1.2) variou de 

165,64 mm/mês em dezembro a 111,16 mm/mês em junho  e a precipitação média (Fig. 

4.1.3) de 336,52 mm/mês em março a 71,04 mm/mês em agosto. 

 A variação média sazonal da entrada/saída de água doce através da superfície livre 

do canal estuarino calculada pela equação (3.17), utilizando os valores de precipitação e 

evaporação, é apresentada na figura (4.1.4). 

 
Figura 4.1.4: Variação sazonal da aporte pluvial médio (Qd) sobre o Sistema Estuarino-Lagunar de 

Cananéia-Iguape. 
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 O aporte de água doce sobre o canal estuarino (Fig. 4.1.4) oscilou entre 10,26 m3 s-1 

em março e –2,36 m3 s-1 em agosto. O sinal negativo indica a ocorrência de uma taxa de 

precipitação menor que a de evaporação. 

Os valores numéricos das médias de temperatura, evaporação, precipitação, e as 

estimativas de evapo-transpiração potencial, razão de escoamento, escoamento superficial e 

aporte de água doce diretamente sobre a superfície livre do canal estuarino, obtidas para a 

região de Cananéia através da série temporal de 1956 a 1997, encontram-se listadas na 

tabela (4.1.1). Esses dados foram utilizados para calcular a descarga fluvial através do 

método de Schreiber (eq. 3.16 a 3.18). 

 A evapo-transpiração potencial foi estimada com base nas médias mensais de 

temperatura, através da equação (3.17), resultando em valor máximo de 189,78 mm/mês 

para fevereiro e mínimo de 128,05 mm/mês para julho (Tabela 4.1.1). 

 Resolvendo a equação (3.16) para ∆f, obteve-se o escoamento superficial máximo 

de 200 mm/mês para março e mínimo de 10 mm/mês para agosto. A razão de escoamento 

calculada foi 0,59 e 0,14, respectivamente, ou seja, 59% em março e 14% em agosto da 

taxa de precipitação é escoada superficialmente e a parcela restante utilizada nos processos 

de evapo-transpiração (Tabela 4.1.1). 

 
Tabela 4.1.1: Médias mensais de temperatura (T), precipitação (P), evaporação (E) e estimativas de 

evapo-transpiração potencial (E0), razão de escoamento (∆f/P), escoamento superficial (∆f), aporte 

pluvial sobre o canal estuarino (Qd) para a região de Cananéia. 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

T(oC) 24,90 25,18 24,35 22,46 20,19 18,33 17,75 18,12 18,94 20,76 22,31 23,99

T (K) 298,2 298,5 297,7 295,8 293,5 291,6 291,1 291,4 292,2 294,1 295,6 297,3

E (mm) 162,70 141,85 143,91 130,43 109,96 101,16 102,69 115,32 119,85 142,30 165,08 165,64

P (mm) 322,70 309,61 336,52 219,70 149,14 115,97 91,79 71,04 134,78 154,96 167,44 214,97

E0 (mm) 186,85 189,78 182,05 164,78 145,8 131,58 128,05 130,16 135,94 150,55 163,05 178,29

∆f /P 0,56 0,55 0,59 0,45 0,40 0,34 0,22 0,14 0,37 0,39 0,36 0,42 

∆f (mm) 180 170 200 100 60 40 20 10 50 60 60 90 

Qd (m3 s-1) 8,5 8,9 10,3 4,8 2,1 0,8 -0,6 -2,4 0,8 0,7 0,1 2,6 

 

 Aplicando as equações (3.16) e (3.18) para a área de 23.350 km2 da bacia de 

drenagem do rio Ribeira de Iguape (Mishima et al, 1985), estimou-se a variação média 
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sazonal da descarga de água doce devido à drenagem continental e a descarga total devido 

também à entrada/saída de água doce através da superfície livre do canal estuarino. Os 

resultados de Q e Qf são apresentados nas figuras (4.1.5) e (4.1.6), respectivamente. Os 

valores numéricos dessas propriedades são apresentados na tabela (4.1.2). 

 
Figura 4.1.5: Variação sazonal da estimativa de descarga de água doce (Q) no Sistema Estuarino-

Lagunar de Cananéia-Iguape devido ao aporte fluvial na bacia de drenagem do rio Ribeira de Iguape.  

 
Figura 4.1.6: Variação sazonal da estimativa de descarga total de água doce (Qf) no Sistema Estuarino-

Lagunar de Cananéia-Iguape devido ao aporte fluvial na bacia de drenagem do rio Ribeira de Iguape e 

à entrada/saída de água doce através da superfície livre do canal estuarino. 

 

 A descarga Q (Fig. 4.1.5) apresentou uma variação entre  1740,8 m3 s-1 em março e 

101,0 m3 s-1 em agosto. E a descarga total (Fig. 4.1.6) variou, para os mesmos meses, entre 
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1751,0 m3 s-1 e 98,7 m3 s-1. A pequena diferença na taxa de descarga entre Q e Qf, 

aproximadamente, 0,5% no mês mais chuvoso e 2% no mês mais seco, deve-se à extensão 

da área superficial do canal, que por ser bem menor que a área da bacia de drenagem, Qd 

acaba tendo uma influência pouco significativa no aporte de água doce no sistema. 

   
Tabela 4.1.2: Estimativas mensais de descarga de água doce devido ao aporte fluvial da bacia de 

drenagem do rio Ribeira de Iguape (Q) e descarga total (Qf=Q+Qd) devido também à entrada de água 

doce no canal estuarino através da superfície livre. 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Q (m3 s-1) 1606,9 1490,3 1740,8 922,1 498,5 331,3 202,1 101,0 436,8 521,1 561,8 833,4 

Qf (m3s-1) 1615,4 1499,2 1751,0 926,8 500,6 332,1 201,5 98,7 437,6 521,8 562,0 836,0 

 

Aplicando o mesmo procedimento para a bacia de drenagem próxima à Cananéia, 

com uma área de 1.339 km2 , estimou-se os valores médios mensais de Q (Fig. 4.1.7) e Qf 

(Fig. 4.1.8). Os valores numéricos da série sazonal são apresentados na tabela (4.1.3). 

 
Figura 4.1.7: Variação sazonal da estimativa de descarga de água doce (Q) no Sistema Estuarino-

Lagunar de Cananéia-Iguape devido ao aporte fluvial da bacia de drenagem próxima à Cananéia.  

 

 A oscilação sazonal da descarga Q (Fig. 4.1.7) apresentou o valor máximo de 99,8 

m3 s-1 em março e mínimo de 5,8 m3 s-1 em agosto.  
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Figura 4.1.8: Variação sazonal da estimativa de descarga total de água doce (Qf) no Sistema Estuarino-

Lagunar de Cananéia-Iguape devido ao aporte fluvial da bacia de drenagem próxima à Cananéia e à 

entrada/saída de água doce através da superfície livre do canal estuarino. 

 

 Para os valores de Qf (Fig. 4.1.8), houve a ocorrência de máximo em março com o 

valor de 110,1 m3 s-1 e mínimo de 3,4 m3 s-1 em agosto. Nesse caso, a diferença na taxa de 

descarga entre Q e Qf assume um valor maior que no caso da bacia de drenagem do rio 

Ribeira de Iguape, sendo de aproximadamente 10% no mês mais chuvoso e 40% no mês 

mais seco. Então Qd passa a ter uma importância mais significativa no aporte de água doce 

quando se leva em conta a bacia de drenagem próxima à Cananéia, onde a diferença entre a 

área da bacia de drenagem e do canal estuarino não é tão grande quando comparada com o 

caso anterior. 

 
 Tabela 4.1.3: Estimativas mensais de descarga de água doce devido ao aporte fluvial da bacia de 

drenagem próxima à Cananéia (Q) e descarga total (Qf=Q+Qd) devido também à entrada de água doce 

no canal estuarino através da superfície livre. 
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Q (m3 s-1) 92,2 85,5 99,8 52,9 28,6 19,0 11,6 5,8 25,0 29,9 32,2 47,8 

Qf (m3 s-1) 100,7 94,4 110,1 57,6 30,7 19,8 11,0 3,4 25,8 30,6 32,4 50,4 

 

 As figuras (4.1.3), (4.1.5), (4.1.6), (4.1.7) e (4.1.8) mostraram que a variação 

sazonal da descarga de água doce no sistema, para ambas as bacias de drenagem, 

acompanha efetivamente a variação sazonal da precipitação na região. 
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4.2) Experimento de verão 

 

4.2.a)  Primeira etapa – condições de sizígia 

 

 As variações horárias da altura da maré, da média do componente longitudinal da 

velocidade e da salinidade na coluna de água, durante o período de amostragem, calculadas 

através da equação (3.6) são apresentadas nas figuras (4.2.1) a (4.2.3). 

     (a)      (b) 
Figura 4.2.1: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, v(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação I no dia 11/02/1998. 

     (a)      (b) 
Figura 4.2.2: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação II no dia 12/02/1998. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.2.3: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada na 

estação III no dia 13/02/1998.  

 

Na estação fixa I (Sul do Mar de Cananéia) , em 11 de fevereiro de 1998, a baixa-

mar e preamar ocorreram por volta das 10:00 h e 16:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média na coluna de água apresentou valores extremos, de –0,75 m s-1 na 

vazante às 20:00 h e de 0,5 m s-1 na enchente às 13:00 h, e reversão de sentido  

aproximadamente às 11:00 h e 17:00 (Fig.4.2.1a). A salinidade média na coluna de água 

atingiu seu valor máximo de 32 às 17:00 h e mínimo de 24,5 às 11:00 (Fig.4.2.1b). 

Na estação fixa II (Barra de Cananéia), em 12 de fevereiro de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 9:00 h e 15:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média na coluna de água apresentou valores extremos, de 1,24 m s-1 na vazante 

às 17:00 h e de –0,86 m s-1 na enchente às 13:00 h, e reversão de sentido aproximadamente 

às 9:30 h e 15:30 (Fig.4.2.2a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor 

máximo de 31 às 17:00 h e mínimo de 28 às 11:00 (Fig.4.2.2b). 

Na estação fixa III (Baía do Trapandé), em 13 de fevereiro de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 10:00 h e 17:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média na coluna de água apresentou valores extremos, de 1,1 m s-1 na vazante 

às 20:00 h e de –0,58 m s-1 na enchente às 13:00 h, e reversão de sentido aproximadamente 

às 10:30 h e 17:30 (Fig.4.2.3a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor 

máximo de 27 às 17:00 h e mínimo de 23,5 às 11:00 (Fig.4.2.3b). 
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A fase de lua cheia teve início no dia 11 de fevereiro, indicando condições de maré 

de sizígia. Esta apresentou um comportamento semi-diurno, oscilando nas 3 estações 

aproximadamente 1,0 m entre as estofas de enchente e vazante. Verificou-se uma 

defasagem de aproximadamente  1:00 h entre as estofas de maré e os instantes de 

movimento nulo para a estação I e 30 min. para as estações II e III, caracterizando uma 

onda mista, típica de estuários parcialmente misturados. 

 As séries temporais de temperatura, salinidade, anomalia da densidade, velocidade 

transversal e longitudinal, apresentadas na forma de isopletas em função da profundidade 

adimensional e do do tempo, durante o ciclo completo de maré para as estações I, II e III, 

são mostradas nas figuras (4.2.4), (4.2.5) e (4.2.6), respectivamente. 

 A temperatura apresentou-se quase homogênea para as três estações, ao longo da 

coluna de água durante todo o ciclo da maré, com um pequeno gradiente vertical próximo 

às estofas. A variação, ao longo do período, entre 29 oC e 27,4 oC (Fig. 4.2.4a), 27,3 oC  e 

26,8 oC (Fig. 4.2.5a), 27,3 oC e 26,4 oC (Fig. 4.2.6a), para as estações I, II e III, 

respectivamente, mostrou-se relacionada às correntes de enchente e vazante, com 

temperaturas mais baixas associadas à enchente, indicando a intrusão de águas da 

plataforma continental, mais frias que as do interior do sistema, o que pode ser explicado 

pelas profundidades relativamente pequenas do mesmo, que permitem um maior 

aquecimento de suas águas nessa época do ano.   

As variações de salinidade acompanharam regularmente a oscilação da maré, com 

maiores valores ocorrendo nas preamares e menores nas baixa-mares. Para a estação I (Fig. 

4.2.4b), essa propriedade apresentou-se homogênea verticalmente na maior parte do 

período, com estratificação próximo aos períodos de baixa-mar e preamar, sendo mais 

acentuada no primeiro. Por volta das 11:00 h, uma hora após a baixa-mar, a variação da 

salinidade entre superfície e fundo foi de 24 a 26 e duas hora após a preamar, 18:00, a 

salinidade variou  entre 31 na superfície e 32 no fundo. 

Nas estações II e III , as medidas de salinidade apresentaram um pequeno gradiente 

vertical ao longo de todo o período de amostragem, sendo mais intenso uma hora após os 

períodos de estofa de maré . Na estação II (Fig. 4.2.5b) a variação de salinidade entre 

superfície e fundo às 11:00 h foi de 27 a 29 e às 17:00 h de 30 a 31. Para a estação III (Fig. 

4.2.6b) essa variação foi de 22 a 25 às 11:00 h e 24 a 29 às 18:00 h.     
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Figura 4.2.4: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) densidade (σt), (d) velocidade transversal e 

(e) velocidade longitudinal em função da profundidade adimensional, Z e do tempo (horas) para a 

estação I em 11/02/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.2.5: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) densidade (σt), (d) velocidade longitudinal 

e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z e do tempo (horas) para a 

estação II em 12/02/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.2.6: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) densidade (σt), (d) velocidade longitudinal 

e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z e do tempo (horas) para a 

estação III em 13/02/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar,  

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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O comportamento da anomalia da densidade apresentou grande semelhança  com as 

variações de salinidade. Para a estação I (Fig. 4.2.4c), ela manteve-se homogênea durante o 

ciclo de maré, exceto próximo às estofas. Uma hora após a baixa-mar, 11:00 h, a variação 

da densidade entre superfície e fundo foi de 14 kg m-3 e 15 kg m-3  e duas hora após a 

preamar, 18:00, a densidade variou  entre 19 kg m-3 na superfície e 20 kg m-3 no fundo. 

Nas estações II e III , valores de σt apresentaram uma pequena estratificação ao 

longo de todo o período de amostragem, sendo mais intensa uma hora após os períodos de 

estofa de maré . Na estação II (Fig. 4.2.5c) a variação de densidade entre superfície e fundo 

às 11:00 h foi de 16 kg m-3 a 17,8 kg m-3 e às 17:00 h de 19 kg m-3 a 19,6 kg m-3. Para a 

estação III (Fig. 4.2.6c) essa variação foi de 13 kg m-3  a 15 kg m-3 às 11:00 h e 15 kg m-3 a 

18 kg m-3 às 18:00 h. 

A distribuição das isolinhas de velocidade longitudinal [v(Z,t)] para a estação I (Fig. 

4.2.4e) situam os momentos de reversão do movimento por volta das 10:00 h e às 16:30 h. 

Valores máximos de enchente de 0,5 m s-1 e vazante de -0,8 m s-1 foram identificados para 

essa estação. 

 Para a estação II, a velocidade longitudinal [u(Z,t)] (Fig. 4.2.5d) apresentou valores 

máximos de enchente de –1,2 m s-1 e vazante de 1,4 m s-1 e o movimento sofreu reversão 

por volta das 9:30 h e 15:30 h. 

 As velocidades longitudinais [u(Z,t)] máximas atingidas na estação III (Fig. 4.2.6d) 

foram de 1,4 m s-1 para a vazante e –0,6 m s-1 para a enchente e os instantes de reversão de 

movimento ocorreram por volta das 10:30 h e 17:00 h. 

Durante os momentos de reversão de corrente, associados aos instantes de baixa-

mar e preamar, ocorreram movimentos estuário acima na camada de fundo e estuário 

abaixo na camada superficial, sendo que na baixa-mar esses movimentos ocorreram durante 

um período de tempo maior. Na estação I esse período ocorreu entre 9:30 h e 11:00 h (Fig. 

4.2.4e), para a estação II, entre 9:00 h e 10:00 h (Fig. 4.2.5d) e para a estação III, entre 

10:30 h e 11:00 h (Fig. 4.2.6d). 

O componente transversal [u(Z,t) na estação I e v(Z,t) nas estações II e III] da 

corrente apresentou um comportamento irregular e com baixas intensidades para as três 

estações (Fig. 4.2.4d; 4.2.5e; 4.2.6e). 
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A média temporal, no ciclo completo da maré, da salinidade e da velocidade 

longitudinal ao longo da coluna de água (circulação gravitacional) e a média espaço-

temporal da salinidade e da velocidade longitudinal (velocidade residual) calculadas pelas 

equações (3.7) e (3.8) para as três estações são apresentadas nas figuras (4.2.7) a (4.2.9). 

     (a)      (b) 

Figura 4.2.7: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação I, em 11 de fevereiro de 1998. 

v
_

v
_

     (a)      (b) 

Figura 4.2.8: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, <u > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação II, em 12 de fevereiro de 1998. 

u
_

_
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     (a)      (b) 

Figura 4.2.9: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, <u > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação III, em 13 de fevereiro de 1998. 

u
_

_

 
 

 Para as três estações nota-se que as correntes de vazante predominam sobre as de 

enchente, sendo seus valores máximos de –0,23 m s-1 (Fig. 4.2.7), 0,23 m s-1 (Fig. 4.2.8) e 

0,33 m s-1 (Fig. 4.2.9) para as estações I, II e III, respectivamente. A estação II se 

diferenciou das demais por apresentar um perfil apenas no sentido de vazante, enquanto as 

outras duas apresentaram em ambos os sentidos, estuário abaixo na camada superficial e 

estuário acima na camada de fundo, características da circulação gravitacional. O limite das 

camadas na estação I foi Z = –0,8 (Fig. 4.2.7) e, na estação II, Z = –0,7 (Fig. 4.2.9).  

 A velocidade residual, representativa para o componente do movimento gerado pela 

descarga fluvial, foi calculada para as três estações obtendo-se os valores de –0,08 m s-1 

para a estação I (Fig. 4.2.7), 0,12 m s-1 para a estação II (Fig. 4.2.8) e 0,14 m s-1 para a 

estação III (Fig. 4.2.9). 

As figuras (4.2.10) a (4.2.12) mostram a variabilidade dos perfis de salinidade 

medidos ao longo da coluna de água  e o número de Richardson por camadas (RiL), 

calculado durante o ciclo da maré para as estações I, II e III, respectivamente. 
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    (a)      (b) 
Figura 4.2.10: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação I, em 11 de fevereiro de 1998. 

 

     (a)      (b)  
Figura 4.2.11: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação II, em 12 de fevereiro de 1998. 

 

 Na estação I os perfis de salinidade apresentaram um gradiente vertical muito 

pequeno, sendo praticamente homogêneos ao longo da coluna de água (Fig. 4.2.10a). O 

número de Richardson por camadas foi menor que 20 durante todo o período de 

amostragem, atingindo um valor próximo a esse limite no instante de preamar, sendo esse o 

período de maior estratificação relativa da coluna de água. Na maior parte do tempo, RiL 

atingiu um valor menor ou muito próximo a 2 significando uma total mistura (Fig.4.2.10b). 

Dessa forma, a turbulência foi efetiva para gerar mistura durante todo o ciclo da maré. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.2.12: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação III, em 13 de fevereiro de 1998. 

 

 Na estação II o número adimensional RiL não ultrapassou os limites 2 e 20 durante a 

maior parte do tempo de amostragem. O limite superior foi ultrapassado às 21:00 h, 

indicando uma maior estratificação da coluna de água, e o inferior às 17:00 h quando 

ocorreu uma mistura totalmente desenvolvida (Fig. 4.2.11b). A figura (4.2.11a) mostra 

perfis de salinidade, na sua maioria, com um pequeno gradiente entre superfície e fundo, e 

instantes onde se identifica a haloclina que está associada aos períodos de maior 

estratificação.  

 A estação III apresentou gradientes verticais de salinidade mais pronunciados 

durante o ciclo de maré (Fig. 4.2.12a). O número adimensional RiL apresentou valores 

acima de 20 próximo aos instantes de estofa de maré, períodos de maior estratificação 

vertical de salinidade; nos demais instantes, a coluna de água se apresentou mais misturada, 

com valores de RiL menores que 20 (Fig. 4.2.12b). 

As figuras (4.2.13) a (4.2.15) mostram, respectivamente,  para as estações I, II e III, 

as intensidades das parcelas do transporte advectivo de sal (descarga de água doce, 

aprisionamento topográfico ou transporte de Stokes, circulação gravitacional, 

bombeamento da maré, efeitos estacionários e não estacionários do vento, dispersão da 

maré via correlação tríplice e circulação residual) , o transporte advectivo de sal total obtido 

pela somatória dos termos advectivos e dispersivos e o transporte total de sal, por unidade 

de largura de seção transversal, integrado diretamente ao longo do ciclo de maré . 
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Figura 4.2.13: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa I, em 11 de 

fevereiro de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água 

doce, (2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, 

(6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o 

transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

 

 

Figura 4.2.14: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa II, em 12 de 

fevereiro de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água 

doce, (2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, 

(6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o 

transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 
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Figura 4.2.15: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa III, em 13 de 

fevereiro de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água 

doce, (2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, 

(6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o 

transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 
 

Para a estação I, em 11 de fevereiro de 1998, para uma profundidade média de 7,6 

m, os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram 

iguais a –0,08 m s-1 e 28,57, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado 

durante o ciclo de maré é -13,63 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, -13,62 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram, o transporte advectivo gerado pela descarga de água doce com uma intensidade de –

17,92 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da propagação da onda de 

maré (transporte de Stokes), com 2,77 kg m-1 s-1 (Fig. 4.2.13). Os valores numéricos do 

transporte total e suas parcelas encontram-se listados na tabela (4.2.1). 

Para a estação II, em 12 de fevereiro de 1998, para uma profundidade média de 

19,70 m, os valores médios da componente longitudinal da velocidade e da salinidade 

foram iguais a 0,12 m s-1 e 29,43, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado 

durante o ciclo de maré é 71,87 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, 71,85 kg m-1 s-1 As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram, o transporte advectivo gerado pela descarga de água doce com uma intensidade de 

68,51 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte advectivo decorrente do bombeamento da maré, 
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com 6,27 kg m-1 s-1 (Fig. 4.2.14). Os valores numéricos da transporte total e suas parcelas 

encontram-se listados na tabela (4.2.2). 

 
Tabela 4.2.1: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado no 

tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação I no dia 11 de fevereiro 

de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 

1 -17,92 Descarga de água doce 
aaa Shvρ  

2 2,77 Transporte de stokes 
att Svhρ  

3 1,25 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 0,19 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 0,15 Difusão turbulenta 'S'vh aρ  

6 0,01 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 -0,07 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-13,62 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -13,63 TS= huSρ  

 

Para a estação III, em 13 de fevereiro de 1998, para uma profundidade média de 9,3 

m, os valores médios da componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram 

iguais a 0,14 m s-1 e 25,11, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante 

o ciclo de maré é 29,48 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, 29,45 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram, o transporte advectivo gerado pela descarga de água doce com uma intensidade de 

33,50 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da propagação da onda de 

maré (transporte de Stokes), com –2,50 kg m-1 s-1 (Fig. 4.2.15). Os valores numéricos da 

transporte total e suas parcelas encontram-se listados na tabela (4.2.3). 
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Tabela 4.2.2: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado no 

tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação II no dia 12 de fevereiro 

de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 68,51 Descarga de água doce 

aaa Shvρ  
2 -2,90 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 6,27 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -0,35 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 0,26 Difusão turbulenta 'S'vh aρ  

6 0,02 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0,04 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

71,85 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 71,87 TS= huSρ  

 

 

 
Tabela 4.2.3: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado no 

tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação III no dia 13 de 

fevereiro de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 33,50 Descarga de água doce 

aaa Shvρ  
2 -2,50 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 -0,18 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -1,04 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -0,34 Difusão turbulenta 'S'vh aρ  

6 -0,03 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0,05 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

29,45 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 29,48 TS= huSρ  
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Para classificar os canais estuarinos foram calculados os parâmetros estratificação 

(
0S
Sδ ) e circulação (

f

S

v
v , estação I e 

f

S

u
u

, estações II e III) para as três estações. Na estação I, 

em 11 de fevereiro de 1998, foram obtidos os valores, 0,037 para 
0S
Sδ   e 2,14 para 

f

S

v
v . Para 

a estação II, em 12 de fevereiro de 1998, os valores foram, 0,047 para 
0S
Sδ   e 1,96 para 

f

S

u
u

  

e na estação III, em 13 de fevereiro de 1998, 0,118 para 
0S
Sδ   e 2,15 para 

f

S

u
u

. Esses dados 

são resultados das figuras (4.2.7) a (4.2.9). 

As imagens desses parâmetros sobre o diagrama Estratificação-circulação e as isolinhas da 

fração relativa do balanço de sal, gerada por advecção e difusão turbulenta, 

em função dos parâmetros estratificação e circulação são apresentadas nas 

figuras (4.2.16) a (4.2.18),  para as estações I, II e III, respectivamente. 

 
Figura 4.2.16: Diagrama Estratificação-circulação com isolinhas do parâmetro ν. A legenda indica o 

valor do parâmetro ν (adimensional) e o ponto (I) é a imagem dos parâmetros estratificação e 

circulação obtido para a estação I, em 11 de fevereiro de 1998. 
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 Figura 4.2.17: Diagrama Estratificação-circulação com isolinhas do parâmetro ν. A legenda indica o 

valor do parâmetro ν (adimensional) e o ponto (II) é a imagem dos parâmetros estratificação e 

circulação obtido para a estação II, em 12 de fevereiro de 1998. 
 

 
Figura 4.2.18: Diagrama Estratificação-circulação com isolinhas do parâmetro ν. A legenda indica o 

valor do parâmetro ν (adimensional) e o ponto (III) é a imagem dos parâmetros estratificação e 

circulação obtido para a estação III, em 13 de fevereiro de 1998. 
 

Para as três estações, o sistema estuarino foi classificado como parcialmente 

misturado e fracamente estratificado (Tipo 2a) e os valores do parâmetro ν foram 

aproximadamente 0,99, indicando que o processo de difusão turbulenta foi predominante 

para o fluxo de sal estuário acima. 
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 4.2.b) Segunda etapa – condições de sizígia 

 

 As variações horárias da altura da maré, da média do componente longitudinal da 

velocidade e da salinidade na coluna de água, durante o período de amostragem, calculadas 

através da equação (3.6) são apresentadas nas figuras (4.2.19) a (4.2.21). 

     (a)      (b) 
Figura 4.2.19: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, v(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação I no dia 16/02/1998. 

     (a)      (b) 
Figura 4.2.20: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação II no dia 17/02/1998. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.2.21: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada na 

estação III no dia 18/02/1998.  

 

Na estação fixa I (Sul do Mar de Cananéia), em 16 de fevereiro de 1998, a baixa-

mar e preamar ocorreram por volta das 11:00 h e 18:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos, de –0,75 m s-1 na vazante às 10:00 h e de 

0,54 m s-1 na enchente às 15:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 12:00 h e 

19:00 (Fig.4.2.19a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor máximo de 21 

às 19:00 h e mínimo de 14 às 13:00 (Fig.4.2.19b). 

Na estação fixa II (Barra de Cananéia), em 17 de fevereiro de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 12:00 h e 19:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos, de 0,74 m s-1 na vazante às 10:00 h e de –

0,64 m s-1 na enchente às 15:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 12:00 h e 

19:00 (Fig.4.2.20 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor máximo de 28 

às 19:00 h e mínimo de 14 às 8:00 (Fig.4.2.20 b). 

Na estação fixa III (Baía do Trapandé), em 18 de fevereiro de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 13:00 h e 18:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos, de 0,54 m s-1 na vazante às 11:00 h e de –

0,32 m s-1 na enchente às 15:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 13:00 h e 

20:00 (Fig.4.2.21 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor máximo de 20 

às 21:00 h e mínimo de 13 às 8:00 (Fig.4.2.21 b). 
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Pelas figuras (4.2.19b), (4.2.20b) e (4.2.21b) nota-se um aumento da salinidade 

média com a maré enchente e diminuição com a vazante, para a estação I; as outras duas 

estações apresentaram um comportamento anormal durante o período de amostragem, que 

pode ter sido causado pelas interpolações e extrapolações feitas, não só ao longo da coluna 

de água mas também entre os perfilamentos horários, decorrente da escassez de dados 

hidrográficos coletados neste período.   

A fase de lua cheia terminou no dia 18 de fevereiro,  as condições de maré de 

sizígia, com comportamento semi-diurno,  se mantiveram durante esta segunda etapa. 

 A variação de temperatura, salinidade, anomalia de densidade velocidade 

transversal e longitudinal, na forma de isopletas em função da profundidade adimensional e 

do tempo durante o ciclo completo de maré, para as estações I, II e III, são apresentadas nas 

figuras (4.2.22), (4.2.23) e (4.2.24), respectivamente. 

 Tal como na primeira etapa, a temperatura apresentou-se praticamente homogênea, 

para as três estações, ao longo da coluna de água e durante todo o ciclo da maré, com um 

pequeno gradiente vertical na enchente e próximo às estofas. A variação, ao longo do 

período, foi entre 26,1 oC e 25,1 oC (Fig. 4.2.22a), 26,4 oC  e 24,8 oC (Fig. 4.2.23a), 27,0 oC 

e 24,5 oC (Fig. 4.2.24a), para as estações I, II e III, respectivamente. 

Para a estação I (Fig. 4.2.22b) a estratificação vertical se apresentou menos intensa 

entre as estofas e mais acentuada próxima à baixa-mar, onde foi obtido um mínimo de 13 e 

máximo de 31. 

Nas estações II e III , a estratificação foi mais intensa próximo aos períodos de 

estofa de maré . Na estação II (Fig. 4.2.23b) a variação de salinidade entre superfície e 

fundo às 12:00 h foi de 12 a 20 e às 19:00 h de 22 a 30. Para a estação III (Fig. 4.2.24b) 

essa variação foi de 8 a 28 às 13:00 h e 12 a 24 às 19:00 h.   

O comportamento da anomalia da densidade apresentou grande semelhança  com as 

variações de salinidade. Na estação I (Fig. 4.2.22c) onde foi obtido um mínimo de 7 kg m-3 

e máximo de 17 kg m-3. Na estação II (Fig. 4.2.23c) a variação dessa anomalia entre 

superfície e fundo às 12:00 h foi de 6 kg m-3 a 12 kg m-3 e às 19:00 h de 14 kg m-3 a 18 kg 

m-3. Para a estação III (Fig. 4.2.24c) essa variação foi de 5 kg m-3  a 17 kg m-3 às 13:00 h e 

5 kg m-3 a 13 kg m-3 às 19:00 h. 
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Figura 4.2.22: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) densidade (σt), (d) velocidade transversal 

e (e) velocidade longitudinal em função da profundidade adimensional, Z e do tempo (horas) para a 

estação I em 16/02/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.2.23: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) densidade (σt), (d) velocidade 

longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z e do tempo 

(horas) para a estação II em 17/02/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.2.24: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) densidade (σt), (d) velocidade 

longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z e do tempo 

(horas) para a estação III em 18/02/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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A distribuição das isolinhas de velocidade longitudinal para a estação I (Fig. 

4.2.22e) situam os momentos de reversão do movimento por volta das 12:00 h e às 19:00 h. 

Valores máximos de enchente de 0,6 m s-1 e vazante de -1,2 m s-1 foram identificados para 

essa estação. Para a estação II, a velocidade longitudinal (Fig. 4.2.23d) apresentou valores 

máximos de enchente de –0,6 m s-1 e vazante de 1,2 m s-1 e o movimento sofreu reversão 

por volta das 12:00 h e 19:30 h. As velocidades longitudinais máximas atingidas na estação 

III (Fig. 4.2.24d) foram de 0,7 m s-1 para a vazante e –0,5 m s-1 para a enchente e os 

instantes de reversão de movimento ocorreram por volta das 9:00 h, 13:00 h e 20:30 h. 

Na estação I ocorreram movimentos estuário acima na camada de fundo e estuário 

abaixo na camada superficial entre 11:00 h e 12:00 h, e entre 18:30 h e 19:30 h (Fig. 

4.2.22e), para a estação II, entre 10:30 h e 13:00 h, e entre 19:00 h e 20:00 h (Fig. 4.2.23d) 

e para a estação III, entre 8:00 h e 9:00 h, 12:00 h e 14:00 h, e 19:30 h e 20:30 h (Fig. 

4.2.24d). 

O componente transversal da corrente apresentou um comportamento irregular e 

com baixas intensidades para as três estações (Fig. 4.2.22d; 4.2.23e; 4.2.24e). 

 A média temporal, no ciclo completo da maré, da salinidade e da velocidade 

longitudinal ao longo da coluna de água (circulação gravitacional) e a média espaço-

temporal da salinidade e da velocidade longitudinal (velocidade residual) calculadas pelas 

equações (3.7) e (3.8) para as três estações são apresentadas nas figuras (4.2.25) a (4.2.27). 

 Para as estações I e II nota-se que as correntes de vazante predominam sobre as de 

enchente, sendo seus valores máximos de –0,34 m s-1 (Fig. 4.2.25) e 0,40 m s-1, 

respectivamente (Fig. 4.2.26). A estação III se diferenciou das demais por apresentar 

correntes de enchente predominando sobre as de vazante, sendo seu valor máximo de –0,16 

m s-1 (Fig. 4.2.27). O limite das camadas (profundidade de movimento nulo) na estação I 

foi Z = –0,5 (Fig. 4.2.25), na estação II, Z = –0,4 (Fig. 4.2.26) e na estação III, Z= –0,5 

(Fig. 4.2.27) . 
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     (a)      (b) 

 Figura 4.2.25: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação I, em 16 de fevereiro de 1998. 

_

v
_

v

 
 

     (a)      (b) 

Figura 4.2.26: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação II, em 17 de fevereiro de 1998. 

v
_

v
_

 

 A velocidade residual representativa para o componente do movimento gerado pela 

descarga fluvial, foi calculada para as três estações obtendo-se os valores de -0.05 m s-1 

para a estação I (Fig. 4.2.25), -0.001 m s-1 para a estação II (Fig. 4.2.26) e -0.02 m s-1 para a 

estação III (Fig. 4.2.27). 
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     (a)      (b) 

Figura 4.2.27: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação III, em 18 de fevereiro de 1998. 

v
_

v
_

 
 

As figuras (4.2.28) a (4.2.30) mostram a variabilidade dos perfis de salinidade 

medido ao longo da coluna de água  e o número de Richardson por camadas (RiL) calculado 

durante o ciclo da maré para as estações I, II e III, respectivamente. 

 

    (a)      (b) 
Figura 4.2.28: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação I, em 16 de fevereiro de 1998. 
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     (a)      (b)  
Figura 4.2.29: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação II, em 17 de fevereiro de 1998. 

     (a)      (b) 
Figura 4.2.30: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação III, em 18 de fevereiro de 1998. 

 

 As três estações apresentaram um acentuado gradiente vertical de salinidade, sendo 

este mais pronunciado na estação III (Fig. 4.2.28a, 4.2.29a e 4.2.30a). O cálculo do número 

de Richardson por camadas indicou condições de intensa estratificação vertical, ao longo de 

todo o período de amostragem, para as três estações, apenas na estação I obteve-se valores 

inferiores a 20, nos períodos entre as estofas de maré, indicando uma redução no grau de 

estratificação (Fig. 4.2.28b, 4.2.29b e 4.2.30b).  Os períodos de maior estratificação 

coincidiram com os instantes de baixa-mar e preamar. 
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As figuras (4.2.31) a (4.2.33) mostram para as estações I, II e III, respectivamente, 

as intensidades das parcelas do transporte advectivo de sal (descarga de água doce, 

aprisionamento topográfico ou transporte de Stokes, bombeamento da maré, circulação 

gravitacional, efeitos estacionários e não estacionários do vento, dispersão da maré via 

correlação tríplice e circulação residual). Nessas figuras apresenta-se também o transporte 

advectivo de sal total obtido pela somatória dos termos advectivos e dispersivos e o 

transporte total de sal, por unidade de largura de seção transversal, integrado diretamente ao 

longo do ciclo de maré . 

 
Figura 4.2.31: Componentes de transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa I, em 16 de 

fevereiro de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água 

doce, (2) deriva de Stokes, (3), correlação da maré, (4) circulação gravitacional correlação da maré, (5) 

difusão turbulenta, (6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada 

em (8)  e  o transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

 

Para a estação I, em 16 de fevereiro de 1998, com a profundidade média de 8,6 m, 

os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram iguais a 

–0,05 m s-1 e 18, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante o ciclo de 

maré foi –3,24 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas advectivas e 

dispersivas, -3,15 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal foram: o 

transporte advectivo gerado pela descarga de água doce com uma intensidade de –7,39 kg 

m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da circulação gravitacional, com 
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2,81 kg m-1 s-1 (Fig. 4.2.30). Os valores numéricos do transporte total e suas parcelas 

encontram-se listadas na tabela (4.2.4). 

 
Figura 4.2.32: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa II, em 17 de 

fevereiro de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água 

doce, (2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, 

(6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o 

transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

 

Para a estação II, em 17 de fevereiro de 1998, com a profundidade média de 19 m, 

os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade (< >) foram 

iguais a –0,002 m s

_

S
-1 e 20,68, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado 

durante o ciclo de maré foi –24,06 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das 

parcelas advectivas e dispersivas, -24,13 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no 

transporte de sal foram: o transporte dispersivo gerado pela bombeamento da maré com 

uma intensidade de –13,78 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da 

circulação gravitacional, com –7,19 kg m-1 s-1 (Fig. 4.2.31). Os valores numéricos do 

transporte total e suas parcelas encontram-se listadas na tabela (4.2.5). 
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Figura 4.2.33: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa III, em 18 de 

fevereiro de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água 

doce, (2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4), circulação gravitacional (5) difusão turbulenta, 

(6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o 

transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 
 

Para a estação III, em 18 de fevereiro de 1998, com a profundidade média de 9,2 m, 

os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram iguais a 

–0,02 m s-1 e 16,44, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante o ciclo 

de maré foi –5,61 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas advectivas e 

dispersivas, -5,67 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal foram: o 

transporte dispersivo gerado pela circulação gravitacional com uma intensidade de –3,75 kg 

m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo gerado gerado pela velocidade residual, com –

2,43 kg m-1 s-1 (Fig. 4.2.33). Os valores numéricos do transporte total e suas parcelas 

encontram-se listadas na tabela (4.2.6). 
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Tabela 4.2.4: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação I no dia 16 de 

fevereiro de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 

1 -7,39 Descarga de água doce 
aaa Shvρ  

2 1,55 Transporte de stokes 
att Svhρ  

3 -1,17 Bombeamento da maré 
tta Svhρ  

4 2,81 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 1,03 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0,04 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 -0,03 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-3,15 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -3,24 TS= huSρ  

 

 

 

 
Tabela 4.2.5: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação II no dia 17 de 

fevereiro de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 -0,63 Velocidade residual 

aaa Shvρ  
2 -0,57 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 -13,78 Bombeamento da maré 
tta Svhρ  

4 -7,19 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -1,97 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0,02 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-24,13 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -24,06 TS= huSρ  
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Tabela 4.2.6: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação III no dia 18 de 

fevereiro de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 -2,43 Velocidade residual 

aaa Shvρ  
2 -0,28 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 1,98 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -3,75 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -1,15 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 -0,03 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-5,67 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -5,61 TS= huSρ  

 

A somatória dos valores, das três estações, do transporte advectivo de sal foi igual a 

um transporte resultante de –21,6 kg m-1 s-1 para dentro do sistema. 

Para classificar os canal estuarino foram calculados os parâmetros estratificação 

(
0S
Sδ ) e circulação (

f

S

v
v ) para a estação I, em 16 de fevereiro de 1998. Nessa estação, foram 

obtidos os valores, 0,405 para 
0S
Sδ   e 6,98 para 

f

S

v
v . Esses dados são resultados da figura 

(4.2.25). 

 

A imagem desses parâmetros sobre o diagrama Estratificação-circulação e as 

isolinhas da fração relativa do balanço de sal, gerada por advecção e difusão turbulenta, em 

função dos parâmetros estratificação e circulação são apresentadas na figura (4.2.34), para a 

estação I. 
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Figura 4.2.34: Diagrama Estratificação-circulação com isolinhas do parâmetro ν. A legenda indica o 

valor do parâmetro ν (adimensional) e o ponto (I) é a imagem dos parâmetros estratificação e 

circulação obtido para a estação I em 16 de fevereiro de 1998. 

 

Para a estação I, o sistema estuarino foi classificado como parcialmente misturado e 

altamente estratificado (Tipo 2b) e o valor do parâmetro ν foi aproximadamente 0,5, 

indicando que o processo de difusão turbulenta e advecção contribuem igualmente para o 

fluxo de sal estuário acima (Fig. 4.2.34). 

Nas estações II e III não foi possível realizar a classificação através desse critério, 

pois o cálculo da velocidade residual, que deveria ser representativa para a velocidade de 

água doce resultou em uma velocidade com sentido estuário acima. 

Para essas estações, a classificação foi feita com base na estratificação vertical de 

salinidade (δS=Sf –SS). Na estação II, em 17 de fevereiro de 1998, foi obtido o valor  

δS=9,5. E para a estação III, em 18 de fevereiro de 1998, o valor  δS=17. Os valores das 

salinidades na superfície e no fundo  resultaram das figuras (4.2.26b) e (4.2.27b) 

De acordo com o método de Officer (1977), nas estações II e III, o sistema pode ser 

classificado como altamente estratificado. 
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4.3) Experimento de outono 

 

4.3.a) Primeira etapa - condições de sizígia 

 

 As variações horárias da altura da maré, da média do componente longitudinal da 

velocidade e da salinidade na coluna de água, durante o período de amostragem, são 

apresentados nas figuras (4.3.1) a (4.3.3). 

     (a)      (b) 
Figura 4.3.1: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, v(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação I no dia 27/05/1998. 

     (a)      (b) 
Figura 4.3.2: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação II no dia 28/05/1998. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.3.3: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada na 

estação III no dia 29/05/1998.  

 

Na estação fixa I (Sul do Mar de Cananéia), em 27 de maio de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 9:00 h e 18:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de –0,75 m s-1 na vazante às 20:00 h e de 

0,62 m s-1 na enchente às 15:00 h, revertendo de sentido aproximadamente às 18:00 

(Fig.4.3.1a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor máximo de 31,7 às 

17:00 h e mínimo de 22,3 às 10:00 (Fig.4.3.1b). 

Na estação fixa II (Barra de Cananéia), em 28 de maio de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 9:00 h e 18:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de 1,39 m s-1 na vazante às 21:00 h e de -1 

m s-1 na enchente às 18:00 h, revertendo de sentido aproximadamente às 10:00 h e 19:00 

(Fig.4.3.2a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor mínimo de 29 às 10:00 

h e máximo de 33 às 18:00 (Fig.4.3.2b). 

Na estação fixa III (Baía do Trapandé), em 29 de maio de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 10:00 h e 18:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de 0,98 m s-1 na vazante às 8:00 h e de –

0,67 m s-1 na enchente às 17 h, e mínimos aproximadamente às 10:30 h e 18:30 

(Fig.4.3.3a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor máximo de 28,4 às 

20:00 h e mínimo de 25,6 às 14:00 (Fig.4.3.3b). 
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A fase de lua nova teve início no dia 25 de maio, indicando condições de maré de 

sizígia. Esta apresentou um comportamento semi-diurno, oscilando entre as estofas de 

enchente e vazante aproximadamente 1,0 m nas estações I e III e 1,5 m na estação II. 

 As séries temporais de temperatura, salinidade, anomalia da densidade, velocidade 

transversal e longitudinal, apresentadas na forma de isopletas em função da profundidade 

adimensional e do tempo durante o ciclo completo de maré, para as estações I, II e III são 

apresentados nas figuras (4.3.2), (4.3.3) e (4.3.4), respectivamente. 

 A temperatura apresentou-se quase homogênea, para as três estações, ao longo da 

coluna de água durante todo o ciclo da maré. A variação, ao longo do período, entre 23,6 C 

e 22,8 

o

oC (Fig. 4.3.4a), 22,7 oC  e 22,4 oC (Fig. 4.3.5a), 22,8 oC e 22,4 oC (Fig. 4.3.6a), para 

as estações I, II e III, respectivamente, mostrou-se relacionada às correntes de enchente e 

vazante.   

As variações de salinidade acompanharam regularmente a oscilação da maré, com 

maiores valores ocorrendo nas preamares e menores nas baixa-mares. Para a estação I (Fig. 

4.3.4b), essa propriedade apresentou um intenso gradiente vertical na maior parte do 

período. A variação da salinidade entre superfície e fundo, próxima à baixa-mar foi de 17 a 

29 e próximo à preamar a salinidade variou  entre 23 na superfície e 33 no fundo. 

Nas estações II e III as medidas de salinidade apresentaram, ao longo de todo o 

período de amostragem, um intenso gradiente vertical na camada superficial e logo abaixo 

uma coluna de água homogênea, sendo que na estação III esse gradiente vertical estendeu-

se até o meio da coluna de água. Na estação II (Fig. 4.3.5b) a variação de salinidade entre 

superfície e até aproximadamente Z= -0,2 foi de 20 a 28 na baixa-mar e de 20 a 32 na 

preamar. Para a estação III (Fig. 4.3.6b), na baixa-mar essa variação foi de 20 a 28 entre a 

superfície e aproximadamente Z= -0,5 e na preamar entre Z=0 e por volta de Z= -0,3, a 

salinidade variou entre 18 e 28. 

O comportamento da anomalia da densidade apresentou grande semelhança  com as 

variações de salinidade. Para a estação I (Fig. 4.3.4c), a densidade apresentou um intenso 

gradiente vertical na maior parte do período. A variação de densidade entre superfície e 

fundo, próxima à baixa-mar foi de 12 kg m-3 a 19 kg m-3 e próximo à preamar a densidade 

variou  entre 15 kg m-3 na superfície e 22 kg m-3 no fundo. 
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Figura 4.3.4: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) densidade (σt), (d) velocidade transversal e 

(e) velocidade longitudinal em função da profundidade adimensional, Z, e do tempo (horas), para a 

estação I em 27/05/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.3.5: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) densidade (σt), (d) velocidade longitudinal 

e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do tempo (horas), para a 

estação II em 28/05/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.3.6: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) densidade (σt), (d) velocidade longitudinal 

e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do tempo (horas), para a 

estação III em 29/05/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos registros de maré.  
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Nas estações II e III , os valores da anomalia da densidade apresentaram, ao longo 

de todo o período de amostragem, um intenso gradiente vertical na camada superficial e 

logo abaixo uma coluna de água homogênea, sendo que na estação III esse gradiente 

vertical estendeu-se até o meio da coluna de água. Na estação II (Fig. 4.3.5c) a variação de 

σt entre a superfície e até aproximadamente Z = -0,2 foi de 11 kg m-3 a 19 kg m-3 na baixa-

mar e de 11 kg m-3 a 23 kg m-3 na preamar. Para a estação III (Fig. 4.3.6c), na baixa-mar 

essa variação foi de 12 kg m-3 a 18 kg m-3 entre a superfície e aproximadamente Z = -0,5 e 

na preamar entre Z=0 e por volta de Z= -0,3, a densidade variou entre 12 kg m-3 e 28 kg m-

3.  

A distribuição das isolinhas de velocidade longitudinal para a estação I (Fig. 4.3.4e) 

situam os momentos de reversão do movimento por volta das 10:30 h, abaixo de Z= -0,5, e 

às 18:00 h. Valores máximos de enchente de 0,6 m s-1 e vazante de -1,0 m s-1 foram 

identificados para essa estação. 

 Para a estação II, a velocidade longitudinal (Fig. 4.3.5d) apresentou valores 

máximos de enchente de –1,0 m s-1 e vazante de 1,5 m s-1 e o movimento sofreu reversão 

por volta das 10:00 h e 19:00 h. 

 As velocidades longitudinais máximas atingidas na estação III (Fig. 4.3.6d) foram 

de –0,6 m s-1 para a enchente e 1,2 m s-1 para a vazante e os instantes de reversão de 

movimento ocorreram por volta das 10:00 h e 19:00 h. Nesta estação obteve-se entre 14:00 

h e 15:00 h, velocidades longitudinais iguais a zero ao longo da coluna de água, porém não 

ocorreu reversão de fluxo. 

Durante os momentos de reversão de corrente, associados aos instantes de baixa-

mar e preamar, ocorreram movimentos estuário acima na camada de fundo e estuário 

abaixo na camada superficial nas estações I e III. Na estação I esse período ocorreu entre 

8:00 h e 10:30 h (Fig. 4.3.4d) e para a estação III, entre 10:00 h e 10:30 h, e entre 18:30 h e 

19:00 h (Fig. 4.3.6d). 

O componente transversal da corrente apresentou um comportamento irregular e 

com baixas intensidades para as três estações (Fig. 4.3.4d; 4.3.5e; 4.3.6e). 

 A média temporal, no ciclo completo da maré, da salinidade e da velocidade 

longitudinal ao longo da coluna de água (circulação gravitacional), e a média espaço-
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temporal da salinidade e da velocidade longitudinal (velocidade residual) calculadas pelas 

equações (3.7) e (3.8) para as três estações, são apresentadas nas figuras (4.3.7) a (4.3.9). 

 

     (a)      (b) 

Figura 4.3.7: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, <u > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação I, em 27 de maio de 1998. 

u
_

_

     (a)      (b) 

Figura 4.3.8: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, <u > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação II, em 28 de maio de 1998. 

u
_

_
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     (a)      (b) 

Figura 4.3.9: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, <u > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação III, em 29 de maio de 1998. 

_

_

u

 
 Para as estações I e II nota-se que as correntes de enchente predominaram sobre as 

de vazante, sendo seus valores máximos de 0,24 m s-1 (Fig. 4.3.7), -0,09 m s-1 (Fig. 4.3.8), 

respectivamente. 

A estação III se diferenciou das demais por apresentar uma situação contrária, com 

correntes de vazante dominando as de enchente, com valor máximo de 0,13 m s-1 para 

vazante. O movimento estuário abaixo na camada superficial e estuário acima na camada de 

fundo, característico da circulação gravitacional, apresentou a profundidade de movimento 

nulo em Z = –0,6 (Fig. 4.3.9). 

 A velocidade residual, representativa para o componente do movimento gerado pela 

descarga de água doce, foi calculada para as três estações obtendo-se os valores de 0,15 m 

s-1 para a estação I (Fig. 4.3.7), -0,03 m s-1 para a estação II (Fig. 4.3.8) e 0,14 m s-1 para a 

estação III (Fig. 4.3.9). 

As figuras (4.3.10) a (4.3.12) mostram os perfis de salinidade medidos ao longo da 

coluna de água  e o número de Richardson por camadas calculado durante o ciclo da maré 

para as estações I, II e III, respectivamente. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.3.10: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação I, em 27 de maio de 1998. 

     (a)      (b)  
Figura 4.3.11: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação II, em 28 de maio de 1998. 

 

 Na estação I os perfis de salinidade apresentaram um intenso gradiente vertical ao 

longo o período de amostragem (Fig. 4.3.10a). O número de Richardson por camadas foi 

menor que 20 apenas poucas horas em torno da preamar, indicando uma redução no grau de 

estratificação e atingiu seu valor máximo no instante de preamar, sendo esse o período de 

maior estratificação relativa da coluna de água (Fig.4.3.10b).  
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     (a)      (b) 
Figura 4.3.12: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação III, em 29 de maio de 1998. 

 

 Na estação II o número adimensional RiL foi maior que 20 durante a maior parte do 

tempo de amostragem. Nos instantes de baixa-mar e preamar RiL esteve próximo a 20, 

indicando uma redução no grau de estratificação, uma hora após as estofas RiL atingiu seus 

valores de máximos associados aos instantes de maior estratificação (Fig. 4.3.11b). A figura 

(4.3.11a) mostra perfis de salinidade, esta estação apresentou gradientes de salinidade 

vertical mais pronunciados durante o ciclo de maré, onde se identifica uma haloclina bem 

destacada. 

A estação III apresentou intensos gradientes de salinidade vertical durante o ciclo de 

maré (Fig. 4.3.12a). O número adimensional RiL apresentou valores acima de 20 durante a 

maior parte do tempo de amostragem, próximo aos instantes de estofa de maré RiL se 

aproximou de 20, onde a estratificação se apresentou menos intensa e às 14:00 h foi 

registrado um valor máximo de RiL, identificando o instante de maior estratificação 

vertical. Apenas às 8:00 h, com RiL< 2 a coluna de água apresentou-se bem misturada (Fig. 

4.3.12b). 

As figuras (4.3.13) a (4.3.15) mostram, respectivamente,  para as estações I, II e III, 

as intensidades das parcelas do transporte advectivo de sal, o transporte advectivo de sal 

total obtido pela somatória dos termos advectivos e dispersivos e o transporte total de sal, 

por unidade de largura de seção transversal, integrado diretamente ao longo do ciclo de 

maré . 
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Figura 4.3.13: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa I, em 27 de 

maio de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água doce, 

(2) deriva de Stokes, (3), correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, (6) 

dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o transporte 

total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

 
Figura 4.3.14: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa II, em 28 de 

maio de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água doce, 

(2) deriva de Stokes, (3), correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, (6) 

dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o transporte 

total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 
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Figura 4.3.15: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa III, em 29 de 

maio de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água doce, 

(2) deriva de Stokes, (3), correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, (6) 

dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o transporte 

total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 
 

Para a estação I, em 27 de maio de 1998, para uma profundidade média de 8,6 m, os 

valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram iguais a 

0,15 m s-1 e 27,09, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante o ciclo 

de maré é 31,65 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas advectivas e 

dispersivas, 31,53 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal foram, o 

transporte dispersivo gerado pela velocidade residual com uma intensidade de 36,04 kg m-1 

s-1, seguindo-se o transporte advectivo decorrente da bombeamento da maré, com –3,70 kg 

m-1 s-1 (Fig. 4.3.13). Os valores numéricos do transporte total e suas parcelas encontram-se 

listadas na tabela (4.3.1). 

Para a estação II, em 28 de maio de 1998, para uma profundidade média de 20,63 

m, os valores médios da componente longitudinal da velocidade e da salinidade (<S >) 

foram iguais a –0,03 m s

_

-1 e 31,17, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado 

durante o ciclo de maré é –25,58 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 
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advectivas e dispersivas, -25,59 kg m-1 s-1 As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram, o transporte dispersivo gerado pela velocidade residual com uma intensidade de 

–21,61 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da propagação da onda de 

maré (transporte de Stokes), com –2,71 kg m-1 s-1 (Fig. 4.3.14). Os valores numéricos da 

transporte total e suas parcelas encontram-se listadas na tabela (4.3.2). 

 
Tabela 4.3.1: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado no 

tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação I no dia 27 de maio de 

1998. Valores em (kg m-1 s-1). 

1 36,04 Velocidade residual 
aaa Shvρ  

2 -0,03 Transporte de stokes 
att Svhρ  

3 -3,70 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -0,18 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -0,93 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0,08 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0,25 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

31,53 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 31,65 TS= huSρ  

 

Para a estação III, em 29 de maio de 1998, para uma profundidade média de 10,41 

m, os valores médios da componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram 

iguais a 0,04 m s-1 e 27,24, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante 

o ciclo de maré é 11,61 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, 11,58 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram, o transporte advectivo gerado pela descarga de água doce com uma intensidade de 

10,56 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte advectivo decorrente do bombeamento da maré, 

com 2,21 kg m-1 s-1 (Fig. 4.3.15). Os valores numéricos da transporte total e suas parcelas 

encontram-se listadas na tabela (4.3.3). 
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Tabela 4.3.2: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado no 

tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação II no dia 28 de maio de 

1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 -21,61 Velocidade residual 

aaa Shvρ  
2 -2,71 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 -2,33 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 0,81 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 0,37 difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 -0,09 dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 -0,01 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-25,59 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -25,58 TS= huSρ  

 
 
 

Tabela 4.3.3: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado no 

tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação III no dia 29 de maio de 

1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 10,56 Descarga de água doce 

aaa Shvρ  
2 -0,45 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 2,21 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -1,15 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 0,38 difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0,02 dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

11,58 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 11,61 TS= huSρ  
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Para classificar o canal estuarino foram calculados os parâmetros estratificação 

(
0S
Sδ ) e circulação (

f

S

u
u

) para a estação III, em 29 de maio de 1998, foram obtidos os 

valores, 0,398 para o 
0S
Sδ  e 3,60 para 

f

S

u
u

. Esses dados são resultados da figura (4.3.9). 

A imagem desses parâmetros sobre o diagrama Estratificação-circulação e as 

isolinhas da fração relativa do balanço de sal, gerada por advecção e difusão turbulenta, em 

função dos parâmetros estratificação e circulação é apresentada na figura (4.3.16),  para a 

estação III.  
 

 
Figura 4.3.16: Diagrama Estratificação-circulação com isolinhas do parâmetro ν. A legenda indica o 

valor do parâmetro ν (adimensional) e o ponto (III) é a imagem dos parâmetros estratificação e 

circulação obtido para a estação III em 29 de maio de 1998. 
  

Para as estação III, o sistema estuarino foi classificado como parcialmente 

misturado e altamente estratificado (Tipo 2b) e o valor do parâmetro ν foi 

aproximadamente 0,79, indicando que o processo de difusão turbulenta foi predominante 

para o fluxo de sal estuário acima. 

Nas estações I e II não foi possível realizar a classificação através desse critério, 

pois o cálculo da velocidade residual, que deveria ser representativa para a velocidade de 

água doce resultou em uma velocidade com sentido estuário acima. 
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Para essas estações a classificação foi feita com base na estratificação vertical de 

salinidade (δS=Sf – SS). Na estação I, em 27 de maio de 1998, foi obtido o valor δS=12. E 

para a estação II, em 28 de maio de 1998, o valor δS=14. Os valores de salinidade na 

superfície e no fundo resultaram das figuras (4.3.7b) e (4.3.8b) 

De acordo com o método de Officer (1977), nas estações I e II, o sistema pode ser 

classificado como altamente estratificado. 

 

 

4.3.b) Segunda etapa - condições de quadratura 

 

 As variações horárias da altura da maré, da média do componente longitudinal da 

velocidade e da salinidade na coluna de água, durante o período de amostragem, calculadas 

através da equação (3.6) são apresentados nas figuras (4.3.19) a (4.3.21). 

 

     (a)      (b) 
Figura 4.3.17: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, v(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação I no dia 01/06/1998. 

 

Na estação fixa I (Sul do Mar de Cananéia), em 01 de junho de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 13:00 h e 9:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média na coluna de água apresentou valores extremos de –0,27 m s-1 na 

vazante às 11:00 h e de 0,35 m s-1 na enchente às 20:00 h, e reversão de sentido 
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aproximadamente às 9:30 h e 12:30 (Fig.4.3.19a). A salinidade média na coluna de água 

atingiu seu valor máximo de 28,5 às 11:00 h e mínimo de 23,4 às 13:00 (Fig.4.3.19b). 

 

     (a)      (b) 
Figura 4.3.18: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação II no dia 02/06/1998. 

 

 

     (a)      (b) 
Figura 4.3.19: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada na 

estação III no dia 03/06/1998.  
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Na estação fixa II, em 02 de junho de 1998, a baixa-mar e preamar ocorreram por 

volta das 13:00 h e 10:00 h, respectivamente. A velocidade longitudinal média na coluna de 

água apresentou valores extremos de 0,47 m s-1 na vazante às 12:00 h e de –0,5 m s-1 na 

enchente às 21:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 10:00 h, 14:00 h e por volta 

das 17:00 h e 18:00 (Fig.4.3.20a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor 

máximo de 31,6 às 10:00 h e mínimo de 29 às 14:00 h (Fig.4.3.20b). 

Na estação fixa III, em 03 de junho de 1998, a baixa-mar e preamar ocorreram por 

volta das 15:00 h e 11:00 h, respectivamente. A velocidade longitudinal média na coluna de 

água apresentou valores extremos de 0,31 m s-1 na vazante às 13:00 h e de –0,41 m s-1 na 

enchente às 21:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 13:00 h, 15:00 h, 17:30 h e 

19:30 h (Fig.4.3.21a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor máximo de 

28,3 às 11:00 h e mínimo de 27,6 às 8:00 (Fig.4.3.21b). 

A fase de lua crescente iniciou no dia 02 de junho, caracterizando condições de 

maré de quadratura, com comportamento semi-diurno,  para este período de amostragem. 

 As séries temporais de temperatura, salinidade, anomalia da densidade, velocidade 

transversal e longitudinal, apresentadas na forma de isopletas em função da profundidade 

adimensional e do tempo durante o ciclo completo de maré, para as estações I, II e III são 

apresentados nas figuras (4.3.22), (4.3.23) e (4.3.24), respectivamente. 

 A temperatura apresentou-se quase homogênea para as três estações, ao longo da 

coluna de água durante todo o ciclo da maré. A variação, ao longo do período, foi entre 

22,0 oC e 21,5 oC (Fig. 4.3.22a), 21,6 oC  e 21,0 oC (Fig. 4.3.23a), 21,6 oC e 21,1 oC (Fig. 

4.3.24a), para as estações I, II e III, respectivamente. 

Nas três estações a salinidade apresentou um intenso gradiente vertical na maior 

parte do período. Para a estação I (Fig. 4.3.22b), a variação apresentada entre superfície e 

fundo, próxima à baixa-mar foi de 18 a 28 e próximo à preamar variou  entre 18 na 

superfície e 30 no fundo. 

Na estação II (Fig. 4.3.23b) a variação de salinidade entre superfície e fundo na 

preamar foi de 24 a 32 e na baixa-mar de 24 a 30. Para a estação III (Fig. 4.3.24b), nas 

estofas, essa variação foi de 25 a 30.   

O comportamento da anomalia de densidade apresentou grande semelhança com as 

variações de salinidade. Na a estação I (Fig. 4.3.22c) apresentou uma variação entre 



 128

superfície e fundo, próxima à baixa-mar foi de 12 kg m-3 a 18 kg m-3 e próximo à preamar 

variou  entre 12 kg m-3 na superfície e 20 kg m-3 no fundo. Na estação II (Fig. 4.3.23c) a 

variação entre superfície e fundo na baixa-mar foi de 15 kg m-3 a 22 kg m-3 e na preamar de 

15 kg m-3 a 22 kg m-3. Para a estação III (Fig. 4.3.24c), nas estofas, essa variação foi de 17 

kg m-3  a 20 kg m-3. 

A distribuição das isolinhas de velocidade longitudinal (Fig. 4.3.22e) situam os 

momentos de reversão do movimento por volta das 9:00 h e às 11:30 h. Valores máximos 

de enchente de 0,4 m s-1 e vazante de -0,8 m s-1 foram identificados para essa estação. Para 

a estação II, a velocidade longitudinal (Fig. 4.3.23d) apresentou valores máximos de 

enchente de –0,6 m s-1 e vazante de 0,6 m s-1 e o movimento sofreu reversão por volta das 

10:00 h e 13:00 h. As velocidades longitudinais máximas atingidas na estação III (Fig. 

4.3.24d) foram de 0,5 m s-1 para a vazante e –0,4 m s-1 para a enchente e os instantes de 

reversão de movimento ocorreram por volta das 11:00 h e 14:00 h. 

Na estação I ocorreram movimentos estuário acima na camada de fundo e estuário 

abaixo na camada superficial entre 8:00 h e 9:30 h, e entre 11:30 h e 14:00 h (Fig. 4.3.22e), 

para a estação II, entre 9:00 h e 10:00 h, e entre 12:30 h e 14:00 h (Fig. 4.3.23d) e para a 

estação III, entre 14:00 h e 15:00 h (Fig. 4.3.6d). Nas estações II e III ocorreram instantes 

de velocidade nula mas sem reversão de fluxo. 

O componente transversal da corrente apresentou um comportamento irregular e 

com baixas intensidades para as três estações (Fig. 4.3.22d; 4.3.23e; 4.3.24e). 
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Figura 4.3.20: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) 

velocidade transversal e (e) velocidade longitudinal em função da profundidade adimensional, Z, e do 

tempo (horas), para a estação I em 01/06/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e 

baixa-mar, respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.3.21: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) 

velocidade longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do 

tempo (horas), para a estação II em 02/06/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e 

baixa-mar, respectivamente, obtidos dos registros de maré.  

 



 131

 
 

Figura 4.3.22: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) 

velocidade longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do 

tempo (horas), para a estação III em 03/06/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e 

baixa-mar, respectivamente,  obtidos dos registros de maré.  
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 A média temporal, no ciclo completo da maré, da salinidade e da velocidade 

longitudinal ao longo da coluna de água (circulação gravitacional) e a média espaço-

temporal da salinidade e da velocidade longitudinal (velocidade residual) calculadas pelas 

equações (3.7) e (3.8) para as três estações são apresentadas nas figuras (4.3.25) a (4.3.27). 

     (a)      (b) 

 Figura 4.3.23: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade para a estação I, em 01 de junho de 1998. 

v
_

v
_

 
 

     (a)      (b) 

Figura 4.3.24: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade para a estação II, em 02 de junho de 1998. 

v
_
v

_
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     (a)      (b) 

Figura 4.3.25: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade para a estação III, em 03 de junho de 1998. 

_

v
_

v

 
 Para as três estações nota-se que as correntes de vazante, na superfície, predominam 

sobre as de enchente, sendo seus valores máximos de –0,28 m s-1 (Fig. 4.3.25), 0,09 m s-1 

(Fig. 4.3.26) e 0,09 m s-1 (Fig. 4.3.27) para as estações I, II e III, respectivamente. O limite 

das camadas na estação I foi na profundidade adimensional, Z = –0,2 (Fig. 4.3.25), na 

estação II em Z = –0,3 (Fig. 4.3.26) e na estação III em Z= –0,3 (Fig. 4.3.27) .  

 A velocidade residual, representativa para o componente do movimento gerado pela 

descarga de água doce, foi calculada para as três estações obtendo-se os valores de 0,09 m 

s-1 para a estação I (Fig. 4.3.25), -0,03 m s-1 para a estação II (Fig. 4.3.26) e –0,04 m s-1 

para a estação III (Fig. 4.3.27). 

As figuras (4.3.28) a (4.3.30) mostram a variabilidade dos perfis de salinidade 

medidos ao longo da coluna de água  e o número de Richardson por camadas calculado 

durante o ciclo da maré para as estações I, II e III, respectivamente. 

 As três estações apresentaram um acentuado gradiente vertical de salinidade (Fig. 

4.3.28a, 4.3.29a e 4.3.30a). O cálculo do número de Richardson por camadas indicou 

condições de intensa estratificação, ao longo de todo o período de amostragem, para as três 

estações, apenas na estação II obteve-se um valor inferior a 20, às 21:00, indicando uma 

redução no grau de estratificação (Fig. 4.3.28b, 4.3.29b e 4.3.30b). 
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     (a)      (b) 
Figura 4.3.26: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação I, em 01 de junho de 1998. 

 

     (a)      (b)  
Figura 4.3.27: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação II, em 02 de junho de 1998. 

 

 Nas três estações, os períodos de maior estratificação coincidiram com os instantes 

de baixa-mar e preamar, ocorrendo também, nas estações II e III, durante os instantes de 

velocidade nula, onde não houve reversão de fluxo. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.3.28: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação III, em 03 de junho de 1998. 

 

As figuras (4.3.31) a (4.3.33) mostram, respectivamente,  para as estações I, II e III, 

as intensidades das parcelas do transporte advectivo de sal (descarga de água doce, 

aprisionamento topográfico ou transporte de Stokes, bombeamento da maré, circulação 

gravitacional, efeitos estacionários e não estacionários do vento, dispersão da maré via 

correlação tríplice e circulação residual) , o transporte advectivo de sal total obtido pela 

somatória dos termos advectivos e dispersivos e o transporte total de sal, por unidade de 

largura de seção transversal, integrado diretamente ao longo do ciclo de maré . 

Para a estação I, em 01 de junho de 1998, para uma profundidade média de 7,5 m, 

os valores médios da componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram iguais a 

0,09 m s-1 e 26,23, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante o ciclo 

de maré é 21,17 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas advectivas e 

dispersivas, 21,23 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal foram: o 

transporte dispersivo gerado pela velocidade residual com uma intensidade de 18,13 kg m-1 

s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da circulação gravitacional, com 2,84 kg 

m-1 s-1 (Fig. 4.3.31). Os valores numéricos do transporte total e suas parcelas encontram-se 

listados na tabela (4.3.4). 
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Figura 4.3.29: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa I, em 01 de 

junho de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água doce, 

(2) deriva de Stokes, (3), correlação da maré, (4) circulação gravitacional correlação da maré, (5) 

difusão turbulenta, (6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada 

em (8)  e  o transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

 

 
Figura 4.3.30: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa II, em 02 de 

junho de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água doce, 

(2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, (6) 

dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o transporte 

total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 
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Figura 4.3.31: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa III, em 03 de 

junho de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água doce, 

(2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4), circulação gravitacional (5) difusão turbulenta, (6) 

dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o transporte 

total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 
 

Para a estação II, em 02 de junho de 1998, para uma profundidade média de 19,3 m, 

os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram iguais a 

–0,03 m s-1 e 29,99, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante o ciclo 

de maré é –24,91 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas advectivas e 

dispersivas, -24.92 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal foram: o 

transporte dispersivo gerado pela velocidade residual com uma intensidade de –20,58 kg m-

1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da circulação gravitacional, com –1,94 

kg m-1 s-1 (Fig. 4.3.32). Os valores numéricos do transporte total e suas parcelas encontram-

se listados na tabela (4.3.5). 
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Tabela 4.3.4: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação I no dia 01 de junho 

de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 

1 18,13 Velocidade residual 
aaa Shvρ  

2 0,45 Transporte de stokes 
att Svhρ  

3 -0,62 Bombeamento da maré 
tta Svhρ  

4 2,84 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 0,40 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0,01 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0,01 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

21,23 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 21,17 TS= huSρ  

 

 
Tabela 4.3.5: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação II no dia 02 de junho 

de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 -20,58 Velocidade residual 

aaa Shvρ  
2 -0,43 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 -1,85 Bombeamento da maré 
tta Svhρ  

4 -1,94 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -0,11 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-24,92 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -24,91 TS= huSρ  

 
 

 

Para a estação III, em 03 de junho de 1998, para uma profundidade média de 10,9 

m, os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade (<S >) 
_
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foram iguais a –0,04 m s-1 e 28,04, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado 

durante o ciclo de maré é –15,17 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, -15,17 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram: o transporte dispersivo decorrente da velocidade residual, com uma intensidade de –

13,87 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo gerado pela circulação gravitacional 

com –1,09 kg m-1 s-1 (Fig. 4.3.33). Os valores numéricos da transporte total e suas parcelas 

encontram-se listadas na tabela (4.3.6). 
 

Tabela 4.3.6: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação III no dia 03 de 

junho de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 -13,87 Velocidade residual 

aaa Shvρ  
2 -0,28 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 0,03 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -1,09 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 0,03 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-15,17 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -15,17 TS= huSρ  

 

Nas três estações amostradas não foi possível realizar a classificação através do 

diagrama Estratificação-circulação de Hansen & Rattray, pois o cálculo da velocidade 

residual, que deveria ser representativa para a velocidade gerada pela descarga de água 

doce, resultou em uma velocidade com sentido estuário acima. 

Para essas estações a classificação foi feita com base na estratificação vertical de 

salinidade (δS=Sf – SS). Na estação I, em 01 de junho de 1998, foi obtido o valor δS=12. Na 

estação II, em 02 de junho de 1998, foi obtido o valor δS=7,5. E para a estação III, em 18 

de fevereiro de 1998, o valor δS=6. Os valores das salinidades na superfície e no fundo 

resultaram das figuras (4.3.25b) a (4.3.27b) 
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De acordo com o método de Officer (1977), nas estações I, II e III, o sistema pode 

ser classificado como altamente estratificado.  
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4.4) Experimento de inverno 

 

4.4.a)  Primeira etapa – condições de sizígia 

 

 As variações horárias da altura da maré, da média do componente longitudinal da 

velocidade e da salinidade na coluna de água, durante o período de amostragem, calculadas 

através da equação (3.6) são apresentadas nas figuras (4.4.1) a (4.4.3). 

     (a)      (b) 
Figura 4.4.1: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, v(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação I no dia 21/08/1998. 

     (a)      (b) 
Figura 4.4.2: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação II no dia 22/08/1998. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.4.3: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada na 

estação III no dia 23/08/1998.  

 

Na estação fixa I (Sul do Mar de Cananéia), em 21 de agosto de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 9:00 h e 16:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de 0,58 m s-1 na enchente às 13:00 h e de –

0,73 m s-1 na vazante às 19:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 9:00 h e 16:00 

(Fig.4.4.1 a). A salinidade média na coluna de água atingiu os valores mínimo de 20  às 

9:00 e máximo de 29,5 às 15:00 h (Fig.4.4.1 b). 

Na estação fixa II (Barra de Cananéia), em 22 de agosto de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 9:00 h e 16:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de -1 m s-1 na enchente às 15:00 h e de 1 m 

s-1 na vazante às 19:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 9:00 h e 17:00 

(Fig.4.4.2 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor mínimo de 28,8 às 

9:00 h e máximo de 29,6 às 15:00 (Fig.4.4.2 b). 

Na estação fixa III (Baía do Trapandé), em 23 de agosto de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 10:00 h e 17:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de –0,6 m s-1 na enchente às 16:00 h e de 1 

m s-1 na vazante às 19:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 10:00 h e 17:00 

(Fig.4.4.3 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor mínimo de 24 às 

10:00 h e máximo de 28,2 às 17:00 (Fig.4.4.3 b). 
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A fase de lua nova teve início no dia 22 de agosto, indicando condições de maré de 

sizígia. Esta apresentou um comportamento semi-diurno, tendo oscilando 

aproximadamente, entre as estofas de enchente e vazante, 2,0 m na estação I e 1,0 m nas 

estações II e III. 

 As séries temporais de temperatura, salinidade, anomalia da densidade velocidade 

transversal e longitudinal, na forma de isopletas em função da profundidade adimensional e 

do tempo durante o ciclo completo de maré, para as estações I, II e III são apresentados nas 

figuras (4.4.4), (4.4.5) e (4.4.6), respectivamente. 

 A temperatura apresentou-se quase homogênea, para as três estações, ao longo da 

coluna de água durante todo o ciclo da maré. A variação, ao longo do período, entre 21,5 oC 

e 20,8 oC (Fig. 4.4.4 a), 20,7 oC  e 20,1 oC (Fig. 4.4.5 a), 20,9 oC e 20,3 oC (Fig. 4.4.6 a), 

para as estações I, II e III, respectivamente, mostrou-se relacionada às correntes de 

enchente e vazante, com temperaturas mais baixas associadas à enchente, indicando a 

intrusão de águas da plataforma continental mais frias que as do interior do sistema. 

As variações de salinidade acompanharam regularmente a oscilação da maré, com 

maiores valores ocorrendo nas preamares e menores nas baixa-mares e nas três estações 

apresentou-se homogênea verticalmente na maior parte do período, com estratificação 

próximo aos períodos de baixa-mar. Para a estação I (Fig. 4.4.4 b), na baixa-mar a variação 

entre superfície e fundo foi de 20 a 21 e na preamar esta manteve-se constante até  no fundo 

com o valor de 29. 

Para a estação II (Fig. 4.4.5 b), na baixa-mar a variação da salinidade entre 

superfície e fundo foi de 26,2 a 27,8 e na preamar esta manteve-se constante até  no fundo 

com o valor de 29,4 e para a estação III (Fig. 4.4.6 b), na baixa-mar a variação entre 

superfície e fundo foi de 23 a 24 e na preamar esta manteve-se constante até  no fundo com 

o valor de 26. 

 O comportamento da anomalia da densidade apresentou grande semelhança  com as 

variações de salinidade.   
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Figura 4.4.4: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) velocidade 

transversal e (e) velocidade longitudinal em função da profundidade adimensional, Z, e do tempo 

(horas), para a estação I em 21/08/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.4.5: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) velocidade 

longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do tempo 

(horas), para a estação II em 22/08/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.4.6: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) velocidade 

longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do tempo 

(horas), para a estação III em 23/08/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-

mar, respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Para a estação I (Fig. 4.4.4c), na baixa-mar a variação da anomalia da densidade 

entre superfície e fundo foi de 13 kg m -3 a 14 kg m -3 e na preamar esta manteve-se 

constante até  no fundo com o valor de 20 kg m -3. Na estação II (Fig. 4.4.5c), na baixa-mar 

a variação entre superfície e fundo foi de 17,8 kg m -3 a 19 kg m -3 e na preamar esta 

manteve-se constante até  no fundo com o valor de 20,6 kg m –3. E na estação III (Fig. 

4.4.6c), a anomalia da densidade entre superfície e fundo foi de 15,5 kg m -3 a 16,5 kg m –3 

na baixa-mar e na preamar esta manteve-se constante até  no fundo com o valor de 16,5 kg 

m -3. 

A distribuição das isolinhas de velocidade longitudinal para a estação I (Fig. 4.4.4 

d) situam os momentos de reversão do movimento por volta das 9:00 h e às 16:30 h. 

Valores máximos de enchente de 0,6 m s-1 e vazante de -0,8 m s-1 foram identificados para 

essa estação. 

 Para a estação II, a velocidade longitudinal (Fig. 4.4.5d) apresentou valores 

máximos de enchente de –1,0 m s-1 e vazante de 1,4 m s-1 e o movimento sofreu reversão 

por volta das 9:00 h e 16:30 h. 

 As velocidades longitudinais máximas atingidas na estação III (Fig. 4.4.6d) foram 

de 1,2 m s-1 para a vazante e –0,8 m s-1 para a enchente e os instantes de reversão de 

movimento ocorreram por volta das 9:30 h e 17:00 h. 

Durante os momentos de reversão de corrente, associados aos instantes de baixa-

mar e preamar, ocorreram movimentos estuário acima na camada de fundo e estuário 

abaixo na camada superficial. Na estação I o período de reversão ocorreu entre 9:00 h e 

9:30 h na baixa-mar e entre 16:30 h e 17:00 h na preamar (Fig. 4.4.4 e); para a estação II, 

entre 8:30 h e 10:00 h na baixa-mar e entre 16:30 h e 17:00 h na preamar (Fig. 4.4.5d) e 

para a estação III, entre 9:00 h e 10:00 h na baixa-mar e entre 17:00 h e 17:30 h na preamar 

(Fig. 4.4.6d). 

O componente transversal da corrente apresentou um comportamento irregular e 

com baixas intensidades para as três estações (Fig. 4.4.4 e; 4.4.5 d; 4.4.6 d). 
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A média temporal, no ciclo completo da maré, da salinidade e da velocidade 

longitudinal ao longo da coluna de água (circulação gravitacional) e a média espaço-

temporal da salinidade e da velocidade longitudinal (velocidade residual) calculadas pelas 

equações (3.7) e (3.8) para as três estações são apresentadas nas figuras (4.4.7) a (4.4.9). 

 

     (a)      (b) 

Figura 4.4.7: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação I, em 21 de agosto de 1998. 

v
_

v
_

 

     (a)      (b) 

Figura 4.4.8: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação II, em 22 de agosto de 1998. 

v
_

v
_



 149

 

     (a)      (b) 

Figura 4.4.9: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação III, em 23 de agosto de 1998. 

v
_

v
_

 
 Nas estações I e III nota-se que os extremos das correntes de enchente predominam 

sobre as de vazante, sendo seus valores máximos de 0,06 m s-1 (Fig. 4.4.7) e -0,16 m s-1 

(Fig. 4.4.9) para as estações I e III, respectivamente. Na estação II a predominância foi de 

correntes de vazante, sendo seu valor máximo de 0,11 m s-1 (Fig. 4.4.8). As três estações 

apresentaram movimentos estuário abaixo na camada superficial e estuário acima na 

camada de fundo, características da circulação gravitacional. O limite entre essas camadas 

na estação I foi na profundidade adimensional, Z = –0,6 (Fig. 4.4.7), na estação II em Z = –

0,5 (Fig. 4.4.8) e na estação III em Z = -0,6. Nessa última estação o cálculo de <u> indicou 

uma segunda reversão do movimento Z ≈ -0,8. 

 A velocidade residual, representativa para o componente do movimento gerado pela 

descarga de água doce, foi calculada para as três estações obtendo-se os valores de 0,01 m 

s-1 para a estação I (Fig. 4.4.7), -0,05 m s-1 para a estação II (Fig. 4.4.8) e 0,04 m s-1 para a 

estação III (Fig. 4.4.9). 

As figuras (4.4.10) a (4.4.12) mostram a variabilidade dos perfis de salinidade 

medidos ao longo da coluna de água  e o número de Richardson por camadas calculado 

durante o ciclo da maré para as estações I, II e III, respectivamente. 
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    (a)      (b) 
Figura 4.4.10: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação I, em 21 de agosto de 1998. 

 

     (a)      (b)  
Figura 4.4.11: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação II, em 22 de agosto de 1998. 

 

 Na estação I os perfis de salinidade apresentaram um gradiente vertical muito 

pequeno, sendo praticamente homogêneos ao longo da coluna de água (Fig. 4.4.10 a). O 

número de Richardson por camadas permaneceu entre os limites 2 e 20 durante a maior 

parte do período de amostragem, atingindo valores maiores que 20 nos instantes de baixa-

mar e preamar, sendo esses os períodos de maior estratificação relativa da coluna de água. 

RiL atingiu um valor menor que 2, significando uma total mistura, às 13:00 h, 15:00 h e 

entre às 18:00 h e 20:00 h (Fig.4.4.10 b). 
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     (a)      (b) 
Figura 4.4.12: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação III, em 23 de agosto de 1998. 

 

 Na estação II o número adimensional RiL ultrapassou o limite 20 na baixa-mar, 

indicando uma maior estratificação da coluna de água, e o inferior, RiL=2,  na preamar onde 

ocorre uma mistura totalmente desenvolvida (Fig. 4.4.11 b). A figura (4.4.11 a) mostra 

perfis de salinidade praticamente homogênos, identificando-se em alguns perfis um 

pequeno gradiente entre superfície e fundo associados aos períodos de maior estratificação 

relativa.  

 A estação III apresentou gradientes de salinidade vertical mais pronunciados 

durante o ciclo de maré (Fig. 4.4.12 a). O número adimensional RiL apresentou um valor 

acima de 20 no instante de baixa-mar e às 18:00 h o valor de RiL foi aproximadamente 20, 

esses períodos foram os de maior estratificação vertical de salinidade, nos demais instantes 

a coluna de água se apresentou mais misturada com valores de RiL menores que 20, e os 

períodos de ocorrência de uma mistura completa foram durante a preamar e entre às 19:00 

h e 21:00 h (Fig. 4.4.12 b). 

As figuras (4.4.13) a (4.4.15) mostram, respectivamente,  para as estações I, II e III, 

as intensidades das parcelas do transporte advectivo de sal (descarga de água doce, 

aprisionamento topográfico ou transporte de Stokes, bombeamento da maré, circulação 

gravitacional, efeitos estacionários e não estacionários do vento, dispersão da maré via 

correlação tríplice e circulação residual) , o transporte advectivo de sal total obtido pela 
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somatória dos termos advectivos e dispersivos e o transporte total de sal, por unidade de 

largura de seção transversal, integrado diretamente ao longo do ciclo de maré . 

 
Figura 4.4.13: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa I, em 21 de 

agosto de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água doce, 

(2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, (6) 

dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o transporte 

total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

 
Figura 4.4.14: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa II, em 22 de 

agosto de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água doce, 

(2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, (6) 

dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o transporte 

total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 



 153

 
Figura 4.4.15: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa III, em 23 de 

agosto de 1998. Onde os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água 

doce, (2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, 

(6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o 

transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 
 

Para a estação I, em 21 de agosto de 1998, para uma profundidade média de 8,4 m, 

os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram iguais a 

0,01 m s-1 e 25,54, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante o ciclo 

de maré é 2,56 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas advectivas e 

dispersivas, 2,57 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal foram, o 

transporte dispersivo decorrente da propagação da onda de maré (transporte de Stokes) com 

uma intensidade de 1,49 kg m-1 s-1, seguindo-se, o transporte dispersivo gerado pela 

velocidade residual com 1,34 kg m-1 s-1 (Fig. 4.4.13). Os valores numéricos do transporte 

total e suas parcelas encontram-se listadas na tabela (4.4.1). 

Para a estação II, em 22 de agosto de 1998, para uma profundidade média de 20,1 

m, os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram 

iguais a -0,05 m s-1 e 28,54, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante 

o ciclo de maré é -35,51 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, -35,52 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram, o transporte dispersivo gerado pela velocidade residual com uma intensidade de 
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–29,72 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da propagação da onda de 

maré (transporte de Stokes), com -2,87 kg m-1 s-1 (Fig. 4.4.14). Os valores numéricos da 

transporte total e suas parcelas encontram-se listadas na tabela (4.4.2). 

 
Tabela 4.4.1: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado no 

tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação I no dia 21 de agosto de 

1998. Valores em (kg m-1 s-1). 

1 1,34 Velocidade residual 
aaa Shvρ  

2 1,49 Transporte de stokes 
att Svhρ  

3 -0,43 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 0,06 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -0,01 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0,10 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0,01 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

2,57 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 2,56 TS= huSρ  

 

 

Para a estação III, em 23 de agosto de 1998, para uma profundidade média de 10,3 

m, os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram 

iguais a 0,04 m s-1 e 25,16, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante 

o ciclo de maré é 6,06 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas advectivas 

e dispersivas, 6,04 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal foram, o 

transporte advectivo gerado pela descarga de água doce com uma intensidade de 9,91 kg m-

1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da propagação da onda de maré 

(transporte de Stokes), com –2,25 kg m-1 s-1 (Fig. 4.4.15). Os valores numéricos da 

transporte total e suas parcelas encontram-se listadas na tabela (4.4.3). 
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Tabela 4.4.2: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado no 

tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação II no dia 22 de agosto 

de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 -29,72 Velocidade residual 

aaa Shvρ  
2 -2,87 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 -2,45 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -0,32 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -0,15 difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0 dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 -0,02 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-35,52 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -35,51 TS= huSρ  

 
Tabela 4.4.3: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado no 

tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação III no dia 23 de agosto 

de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 9,91 Descarga de água doce 

aaa Shvρ  
2 -2,25 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 -1,21 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -0,20 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -0,20 difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 -0,03 dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0,02 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

6,04 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 6,06 TS= huSρ  
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Para classificar o canal estuarino foram calculados os parâmetros estratificação 

(
0S
Sδ ) e circulação ( 

f

S

u
u

) para a estação III, em 23 de agosto de 1998. Nessa estação foram 

obtidos os valores, 0,065 para 
0S
Sδ   e 2,78 para 

f

S

u
u

. Esses dados são resultados das figuras 

(4.4.7) a (4.4.9). 

As imagens desses parâmetros sobre o diagrama Estratificação-circulação, e as isolinhas da 

fração relativa do balanço de sal, gerada por advecção e difusão turbulenta, 

em função dos parâmetros estratificação e circulação, são apresentadas na 

figura (4.4.16), para a estação III. 

 
Figura 4.4.16: Diagrama Estratificação-circulação com isolinhas do parâmetro ν. A legenda indica o 

valor do parâmetro ν (adimensional) e o ponto (III) é a imagem dos parâmetros estratificação e 

circulação obtido para a estação III em 23 de agosto de 1998. 
 

Para a estação III, o sistema estuarino foi classificado como parcialmente misturado 

e fracamente estratificado (Tipo 2a) e o valor do parâmetro ν foi aproximadamente 0,98. 

Esse resultado indica que o processo de difusão turbulenta foi predominante para o fluxo de 

sal estuário acima. 
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Nas estações I e II não foi possível realizar a classificação através desse critério, 

pois o cálculo da velocidade residual, que deveria ser representativa para a velocidade 

gerada pela descarga de água doce resultou em uma velocidade com sentido estuário acima. 

Para essas estações a classificação foi feita com base na estratificação vertical de 

salinidade (δS=Sf – SS). Na estação I, em 21 de agosto de 1998, foi obtido o valor δS=1. E 

para a estação II, em 22 de agosto de 1998, o valor δS=1,1. Os valores das salinidades na 

superfície e no fundo resultaram das figuras (4.4.7b) e (4.4.8b). 

De acordo com o método de Officer (1977), nas estações I e II, o sistema pode ser 

classificado como bem misturado. 

 

 

4.4.b) Segunda etapa – condições de sizígia 

 

 As variações horárias da altura da maré, da média do componente longitudinal da 

velocidade e da salinidade na coluna de água, durante o período de amostragem, calculadas 

através da equação (3.6) são apresentadas nas figuras (4.4.19) a (4.4.21). 

 

 

     (a)      (b) 
Figura 4.4.17: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, v(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação I no dia 25/08/1998. 
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     (a)      (b) 

Figura 4.4.18: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação II no dia 26/08/1998. 
 

     (a)      (b) 
Figura 4.4.19: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada na 

estação III no dia 27/08/1998.  

 

Na estação fixa I (Sul do Mar de Cananéia), em 25 de agosto de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 10:00 h e 18:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de –0,8 m s-1 na vazante às 8:00 h e de 0,46 

m s-1 na enchente às 16:00 h, e reversão do sentido aproximadamente às 10:30 h e 18:30 

(Fig.4.4.19 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor mínimo de 19,4 às 

10:00 h e máximo de 29,8 às 19:00 (Fig.4.4.19 b). 
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Na estação fixa II (Barra de Cananéia), em 26 de agosto de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 12:00 h e 19:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de 0,97 m s-1 na vazante às 9:00 h e de –

0,64 m s-1 na enchente às 15:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 11:00 h e 

19:00 (Fig.4.4.20 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor mínimo de 

26,2 às 10:00 h e máximo de 30,2 às 19:00 (Fig.4.4.20 b). 

Na estação fixa III (Baía do Trapandé), em 27 de agosto de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 11:00 h e 19:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de 0,6 m s-1 na vazante às 8:00 h e de –0,5 

m s-1 na enchente às 14:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 12:00 h e 20:00 

(Fig.4.4.21 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor mínimo de 24 às 

12:00 h e máximo de 26 às 19:00 (Fig.4.4.21 b). 

A fase de lua cheia terminou no dia 29 de agosto,  as condições de maré de sizígia, 

com comportamento semi-diurno,  se mantiveram durante esta segunda etapa. 

 As séries temporais de temperatura, salinidade, anomalia da densidade, velocidade 

transversal e longitudinal, apresentadas na forma de isopletas em função da profundidade 

adimensional e do tempo durante o ciclo completo de maré, para as estações I, II e III são 

apresentados nas figuras (4.4.22), (4.4.23) e (4.4.24), respectivamente. 

 A temperatura apresentou-se quase homogênea, para as três estações, ao longo da 

coluna de água durante todo o ciclo da maré, com um pequeno gradiente vertical, por volta 

de 1 oC, próximo à baixa-mar. A variação, ao longo do período, foi entre 22 oC e 21 oC 

(Fig. 4.4.22 a), 21,6 oC  e 20,8 oC (Fig. 4.4.23 a), 22,6 oC e 21,6 oC (Fig. 4.4.24 a), para as 

estações I, II e III, respectivamente. 

Na estação I (Fig. 4.4.22 b) salinidade apresentou estratificação vertical mais 

acentuada próxima à baixa-mar, onde foi obtido um mínimo de 19 na superfície e máximo 

de 23 no fundo, tornando-se homogênea na preamar, com um valor de 29. Na estação II 

(Fig. 4.4.23 b), a estratificação foi mais intensa próximo à baixa-mar, apresentando uma 

variação de salinidade entre superfície e fundo de 24 a 28. Na preamar a salinidade se 

apresentou homogênea ao longo da coluna de água com um valor de 30. E para a estação III 

(Fig. 4.4.24 b), a estratificação de salinidade se manteve durante todo o período de 

amostragem, sendo mais intensa na baixa-mar. Os valores apresentados em superfície e 
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fundo para a baixa-mar foram 21,5 e 25,5, respectivamente. Na preamar, essa variação 

vertical foi entre 24,5 na superfície e 26 no fundo.    

O comportamento da anomalia da densidade apresentou grande semelhança  com as 

variações de salinidade. Para a estação I (Fig. 4.4.22 b) próxima à baixa-mar, foi obtido um 

mínimo de 12 kg m-3 na superfície e máximo de 16 kg m-3 no fundo e na preamar, um valor 

de 20 kg m-3 ao longo da coluna de água. Na estação II (Fig. 4.4.23 b), a variação de 

densidade entre superfície e fundo, na baixa-mar, foi de 16,5 kg m-3 a 19,5 kg m-3 e na 

preamar, 20,5 kg m-3  ao longo da coluna de água. E para a estação III (Fig. 4.4.24 b), a 

estratificação de densidade se manteve durante todo o período de amostragem, sendo mais 

intensa na baixa-mar. Os valores apresentados em superfície e fundo para a baixa-mar 

foram 14,5 kg m-3 e 17 kg m-3, respectivamente. Na preamar, esse gradiente vertical foi 

entre 16,5 kg m-3 na superfície e 17,5 kg m-3 no fundo. 

A distribuição das isolinhas de velocidade longitudinal para a estação I (Fig. 

4.4.22e) situam os momentos de reversão do movimento por volta das 10:00 h e às 18:30 h. 

Valores máximos de enchente de 0,5 m s-1 e vazante de -1,1 m s-1 foram identificados para 

essa estação. Para a estação II, a velocidade longitudinal (Fig. 4.4.23d) apresentou valores 

máximos de enchente de –0,6 m s-1 e vazante de 1,4 m s-1 e o movimento sofreu reversão 

por volta das 10:30 h e 18:30 h. As velocidades longitudinais máximas atingidas na estação 

III (Fig. 4.4.24d) foram de 0,8 m s-1 para a vazante e –0,4 m s-1 para a enchente e os 

instantes de reversão de movimento ocorreram por volta das 10:00 h e 19:30 h. 

Na estação I ocorreram movimentos estuário acima na camada de fundo e estuário 

abaixo na camada superficial entre 10:30 h e 11:30 h, e entre 18:30 h e 19:00 h (Fig. 

4.4.22e), para a estação II, entre 10:00 h e 12:00 h, e entre 18:30 h e 19:00 h (Fig. 4.4.23d) 

e para a estação III, entre 10:30 h e 12:00 h (Fig. 4.4.24d). 

O componente transversal da corrente apresentou um comportamento irregular e 

com baixas intensidades para as três estações (Fig. 4.4.22d; 4.4.23e; 4.4.24e). 
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Figura 4.4.20: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) 

velocidade transversal e (e) velocidade longitudinal em função da profundidade adimensional, Z, e do 

tempo (horas), para a estação I em 25/08/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e 

baixa-mar, respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.4.21: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) 

velocidade longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do 

tempo (horas), para a estação II em 26/08/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e 

baixa-mar, respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.4.22: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) 

velocidade longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do 

tempo (horas), para a estação III em 27/08/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e 

baixa-mar, respectivamente, obtidosos registros de maré.  
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 A média temporal, no ciclo completo da maré, da salinidade e da velocidade 

longitudinal ao longo da coluna de água (circulação gravitacional) e a média espaço-

temporal da salinidade e da velocidade longitudinal (velocidade residual) calculadas pelas 

equações (3.7) e (3.8), para as três estações, são apresentadas nas figuras (4.4.25) a 

(4.4.27). 

(a)      (b) 

Figura 4.4.23: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação I, em 25 de agosto de 1998. 

v
_

v
_

 

     (a)      (b) 

Figura 4.4.24: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação II, em 26 de agosto de 1998. 

v
_
v

_
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     (a)      (b) 

Figura 4.4.25: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação III, em 27 de agosto de 1998. 

v
_

v
_

 

 Para as estação I nota-se que as correntes de vazante predominam sobre as de 

enchente, sendo seu valores máximo de –0,11 m s-1 (Fig. 4.4.25). 

As estações II e III apresentaram correntes de enchente predominando sobre as de 

vazante, sendo seus valores máximos de –0,12 m s-1 para a estação II (Fig. 4.4.26) e –0,12 

m s-1 para a estação III (Fig. 4.4.27). O limite das camadas na estação I foi na profundidade 

adimensional, Z = –0,4 (Fig. 4.4.25), na estação II em Z = –0,5 (Fig. 4.4.26) e na estação III 

em Z= –0,3 (Fig. 4.4.27) .  

 A velocidade residual, representativa para o componente do movimento gerado pela 

descarga de fluvial, foi calculada para as três estações obtendo-se os valores de -0,005 m s-1 

para a estação I (Fig. 4.4.25), -0,01 m s-1 para a estação II (Fig. 4.4.26) e -0,05 m s-1 para a 

estação III (Fig. 4.4.27). 

As figuras (4.4.28) a (4.4.30) mostram a variabilidade dos perfis de salinidade 

medidos ao longo da coluna de água  e o número de Richardson por camadas calculado 

durante o ciclo da maré para as estações I, II e III, respectivamente. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.4.26: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação I, em 25 de agosto de 1998. 

 

     (a)      (b)  
Figura 4.4.27: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação II, em 26 de agosto de 1998. 

 

 A figuras (4.4.28a) e (4.4.29a) mostram, na maior parte, perfis de salinidade quase 

homogênos e alguns perfis onde se identifica um pequeno gradiente entre superfície e 

fundo associados aos períodos de maior estratificação para as estações I e II, 

respectivamente. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.4.28: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação III, em 27 de agosto de 1998. 

 

 Na estação I, o número de Richardson por camadas permaneceu abaixo do limite 20 

durante a maior parte do período de amostragem, atingindo valores maiores que 20 próximo 

ao instante de baixa-mar, às 11:00 h, indicando um período de maior estratificação da 

coluna de água. Próximo à preamar, às 17:00 h e 21:00 h, o número RiL foi menor que 2, 

indicando uma mistura mais intensa (Fig. 4.4.28b). Na estação II, RiL ultrapassou o limite 

20 próximo às estofas de maré e valores abaixo de 2 entre 17:00 h e 18:00 h e entre 20:00 h 

e 21:00 h (Fig. 4.4.29b).  

 A estação III apresentou gradientes de salinidade verticais mais pronunciados 

durante o ciclo de maré (Fig. 4.4.30a). O número adimensional RiL apresentou um valor 

acima de 20 próximo aos instantes de estofa de maré e entre 15:00 h e 17:00 h, em nenhum 

instante RiL ultrapassou o limite inferior igual a 2 (Fig. 4.4.30b). 

As figuras (4.4.31) a (4.4.33) mostram, respectivamente,  para as estações I, II e III, 

as intensidades das parcelas do transporte advectivo de sal, o transporte advectivo de sal 

total obtido pela somatória dos termos advectivos e dispersivos e o transporte total de sal, 

por unidade de largura de seção transversal, integrado diretamente ao longo do ciclo de 

maré . 
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Figura 4.4.29: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa I, em 25 de 

agosto de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água doce, 

(2) deriva de Stokes, (3), correlação da maré, (4) circulação gravitacional correlação da maré, (5) 

difusão turbulenta, (6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada 

em (8)  e  o transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

 

 
Figura 4.4.30: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa II, em 26 de 

agosto de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água doce, 

(2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão turbulenta, (6) 

dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o transporte 

total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 
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Figura 4.4.31: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa III, em 27 de 

agosto de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água doce, 

(2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4), circulação gravitacional (5) difusão turbulenta, (6) 

dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o transporte 

total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 
 

Para a estação I, em 25 de agosto de 1998, para uma profundidade média de 7,7 m, 

os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram iguais a 

0,005 m s-1 e 25, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante o ciclo de 

maré é 6,24 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas advectivas e 

dispersivas, 6,30 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal foram, o 

transporte dispersivo decorrente da propagação da onda de maré (transporte de Stokes) com 

uma intensidade de 2,40 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo gerado pela 

bombeamento da maré, com 2,28 kg m-1 s-1 (Fig. 4.4.30). Os valores numéricos do 

transporte total e suas parcelas encontram-se listadas na tabela (4.4.4). 

Para a estação II, em 26 de agosto de 1998, para uma profundidade média de 19,6 

m, os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade  foram 

iguais a –0,01 m s-1 e 28,57, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado 

durante o ciclo de maré é –10,31 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, -10.32 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram, o transporte dispersivo gerado pela velocidade residual, com uma intensidade de 
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–5,38 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo gerado pela bombeamento da maré, 

com –3,46 kg m-1 s-1 (Fig. 4.4.31). Os valores numéricos da transporte total e suas parcelas 

encontram-se listadas na tabela (4.4.5). 

Para a estação III, em 27 de agosto de 1998, para uma profundidade média de 10,6 

m, os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade (<S >) 

foram iguais a –0,05 m s

_

-1 e 24,85, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado 

durante o ciclo de maré é –14,18 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, -14,20 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram, o transporte dispersivo decorrente da velocidade residual com uma intensidade de –

12,41 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da propagação da onda de 

maré (transporte de Stokes), com –0,70 kg m-1 s-1 (Fig. 4.4.33). Os valores numéricos da 

transporte total e suas parcelas encontram-se listadas na tabela (4.4.6). 

 

 
Tabela 4.4.4: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação I no dia 25 de agosto 

de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 

1 1,01 Velocidade residual 
aaa Shvρ  

2 2,40 Transporte de stokes 
att Svhρ  

3 2,28 Bombeamento da maré 
tta Svhρ  

4 0,35 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 0,32 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 -0,07 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0,01 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

6,30 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 6,24 TS= huSρ  
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Tabela 4.4.5: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação II no dia 26 de 

agosto de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 -5,38 Velocidade residual 

aaa Shvρ  
2 -0,08 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 -3,46 Bombeamento da maré 
tta Svhρ  

4 -0,60 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -0,80 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 -0,02 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-10,32 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -10,31 TS= huSρ  

 
Tabela 4.4.6: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação III no dia 27 de 

agosto de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 -12,41 Velocidade residual 

aaa Shvρ  
2 -0,70 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 -0,37 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -0,54 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -0,16 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 -0,01 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 -0,01 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-14,20 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -14,18 TS= huSρ  

 

Nas três estações amostradas não foi possível realizar a classificação através do 

diagrama Estratificação-circulação de Hansen & Rattray, pois o cálculo da velocidade 

residual, que deveria ser representativa para a velocidade gerada pela descarga de água 

doce, resultou em uma velocidade com sentido estuário acima. 
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Para essas estações a classificação foi feita com base na estratificação vertical de 

salinidade (δS=Sf – SS). Na estação I, em 25 de agosto de 1998, foi obtido o valor δS=3. Na 

estação II, em 26 de agosto de 1998, foi obtido o valor δS=2. E para a estação III, em 27 de 

agosto de 1998, o valor δS=3. Os valores das salinidade na superfície e no fundo resultaram 

das figuras (4.4.25b) a (4.4.27b) 

De acordo com o método de Officer (1977), nas estações I, II e III, o sistema pode 

ser classificado como parcialmente misturado. 
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4.5) Experimento de primavera 

 

4.5.a) Primeira etapa - condições de quadratura 

 

 As variações horárias da altura da maré, da média do componente longitudinal da 

velocidade e da salinidade na coluna de água, durante o período de amostragem, calculadas 

através da equação (3.6) são apresentadas nas figuras (4.5.1) a (4.5.3). 

 

     (a)      (b) 
Figura 4.5.1: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, v(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação I no dia 27/10/1998. 

     (a)      (b) 
Figura 4.5.2: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação II no dia 28/10/1998. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.5.3: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada na 

estação III no dia 29/10/1998.  

 

Na estação fixa I (Sul do mar de Cananéia), em 27 de outubro de 1998, a preamar e 

baixa-mar ocorreram por volta das 8:00 h e 17:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de -0,55 m s-1 na vazante às 10:00 h e de 

0,35 m s-1 na enchente às 14:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 8:30 h, 12:30 

h, 15:30 h e 19:00 h (Fig.4.5.1 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor 

máximo de 22,8 às 8:00 h e mínimo de 18,8 às 12:00 h (Fig.4.5.1 b). 

Na estação fixa II (Barra de Cananéia), em 28 de outubro de 1998, a preamar e 

baixa-mar ocorreram por volta das 8:00 h e 18:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de –0,5 m s-1 na enchente às 7:00 h e de 

0,44 m s-1 na vazante às 17:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 9:00 h, 12:30 h, 

15:30 h e 19:00 h (Fig.4.5.2 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor 

máximo de 28 às 9:00 h e mínimo de 23,7 às 18:00 h (Fig.4.5.2 b). 

Na estação fixa III (Baía do Trapandé), em 29 de outubro de 1998, a preamar e 

baixa-mar ocorreram por volta das 10:00 h e 19:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de –0,5 m s-1 na enchente às 8:00 h e de 0,4 

m s-1 na vazante às 18:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 10:30 h e 17:30 h 

(Fig.4.5.3 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor mínimo de 21 às 7:00 

h e máximo de 24 às 16:00 h (Fig.4.5.3 b). 
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A fase de lua crescente teve início no dia 28 de outubro, indicando condições de 

maré de quadratura. Esta apresentou um comportamento semi-diurno, tendo oscilado 

aproximadamente 0,5 m nas 3 estações. 

 As séries temporais de temperatura, salinidade, anomalia da densidade, velocidade 

transversal e longitudinal, na forma de isopletas em função da profundidade adimensional e 

do tempo durante o ciclo completo de maré, para as estações I, II e III são apresentados nas 

figuras (4.5.2), (4.5.3) e (4.5.4), respectivamente. 

 A temperatura apresentou-se com um pequeno gradiente vertical, para as três 

estações, ao longo da coluna de água durante todo o ciclo da maré. A temperatura variou, 

ao longo do período, entre 22,8 oC e 21,6 oC (Fig. 4.5.4 a), 23,4 oC  e 21,4 oC (Fig. 4.5.5 a), 

24,4 oC e 21,8 oC (Fig. 4.5.6 a), para as estações I, II e III, respectivamente. 

As variações de salinidade acompanharam regularmente a oscilação da maré, com 

maiores valores ocorrendo nas preamares e menores nas baixa-mares e apresentando, nas 

três estações, um acentuado gradiente vertical ao longo de todo o período de amostragem. 

Para a estação I (Fig. 4.5.4 b), no período de preamar a variação dessa propriedade entre 

superfície e fundo foi de 14 a 26 e na baixa-mar, a salinidade variou  entre 12 na superfície 

e 24 no fundo. 

Na estação II (Fig. 4.5.5 b), a variação de salinidade entre superfície e fundo na 

preamar foi de 20 a 29 e baixa-mar, de 14 a 26. Para a estação III (Fig. 4.5.6 b) essa 

variação foi de 17 a 27 na preamar e 15 a 25 na baixa-mar. 

O comportamento da anomalia da densidade apresentou grande semelhança  com as 

variações de salinidade. Para a estação I (Fig. 4.5.4 c), na preamar a variação dessa 

propriedade entre superfície e fundo foi entre 7 kg m-3 e 17 kg m-3  e na baixa-mar 

densidade variou  entre 7 kg m-3 na superfície e 15 kg m-3 no fundo. 

Na estação II (Fig. 4.5.5 c) a variação de densidade entre superfície e fundo na 

preamar foi de 12 kg m-3 a 18 kg m-3 e na baixa-mar de 10 kg m-3 a 18 kg m-3. Para a 

estação III (Fig. 4.5.6 c) essa variação foi de 9,5 kg m-3  a 17,5 kg m-3 na preamar e 9,5 kg 

m-3 a 17,5 kg m-3 na baixa-mar.     
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Figura 4.5.4: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) velocidade 

transversal e (e) velocidade longitudinal em função da profundidade adimensional, Z, e do tempo 

(horas), para a estação I em 27/10/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.5.5: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) velocidade 

longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do tempo 

(horas), para a estação II em 28/10/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-mar, 

respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.5.6: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) velocidade 

longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do tempo 

(horas), para a estação III em 29/10/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e baixa-

mar, respectivamente, obtidos dos registros de maré.  



 179

A distribuição das isolinhas de velocidade longitudinal para a estação I (Fig. 4.5.4e) 

situam os momentos de reversão do movimento por volta das 8:00 h, 12:00 h, 16:00 h e 

18:00 h. Valores máximos de enchente de 0,4 m s-1 e vazante de -1,0 m s-1 foram 

identificados para essa estação. 

 Para a estação II, a velocidade longitudinal (Fig. 4.5.5d) apresentou valores 

máximos de enchente de –0,4 m s-1 e vazante de 0,6 m s-1 e o movimento sofreu reversão 

por volta das 9:30 h, 12:00 h, 15:00 h e 19:00 h. 

 As velocidades longitudinais máximas atingidas na estação III (Fig. 4.5.6d) foram 

de 0,5 m s-1 para a vazante e –0,5 m s-1 para a enchente e os instantes de reversão de 

movimento ocorreram por volta das 10:30 h, 14:30 h e 19:30 h. 

Durante os momentos de reversão de corrente, associados aos instantes de baixa-

mar e preamar, ocorreram movimentos estuário acima na camada de fundo e estuário 

abaixo na camada superficial, sendo que na baixa-mar esses movimentos ocorreram durante 

um período de tempo maior. Na estação I esses períodos ocorreram entre 7:30 h e 8:30 h, 

11:30 h e 14:00 h, 15:30 h e 17:00 h, e 17:30 h e 20:00 h (Fig. 4.5.4e). 

Para a estação II, os períodos de movimentos bi-direcionas ocorreram entre 11:30 h 

e 14:00 h, 15:00 h e 15:30 h, e 18:00 h e 19:30 h (Fig. 4.5.5d); e para a estação III, entre 

10:30 h e 11:00 h, 14:00 h e 15:00 h, e 19:00 h e 19:30 h (Fig. 4.5.6d). 

O componente transversal [u(Z,t) para a estação I e [v(Z,t)] para as estações II e III] 

da corrente apresentou um comportamento irregular e com baixas intensidades para as três 

estações (Fig. 4.5.4 e; 4.5.5 d; 4.5.6 d). 

A média temporal, no ciclo completo da maré, da salinidade e da velocidade 

longitudinal ao longo da coluna de água (circulação gravitacional) e a média espaço-

temporal da salinidade e da velocidade longitudinal (velocidade residual) calculadas pelas 

equações (3.7) e (3.8) para as três estações são apresentadas nas figuras (4.5.7) a (4.5.9). 

Para as três estações nota-se que as correntes de vazante predominam sobre as de 

enchente, sendo seus valores máximos de –0,55 m s-1 (Fig. 4.5.7), 0,24 m s-1 (Fig. 4.5.8) e 

0,09 m s-1 (Fig. 4.5.9) para as estações I, II e III, respectivamente. O limite das camadas na 

estação I foi na profundidade adimensional, Z = –0,5 (Fig. 4.5.7), na estação II em Z = –

0,55 (Fig. 4.5.8) e na estação III em Z = -0,45 (Fig. 4.5.9). 
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     (a)      (b) 

Figura 4.5.7: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, <u > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação I, em 27 de outubro de 1998. 

u
_

_

     (a)      (b) 

 Figura 4.5.8: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, <u > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, <u > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação II, em 28 de outubro de 1998. 

_

_

 

A velocidade residual, representativa para a componente do movimento gerada pela 

descarga de água doce, foi calculada para as três estações obtendo-se os valores de –0,08 m 
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s-1 para a estação I (Fig. 4.5.7), 0,03 m s-1 para a estação II (Fig. 4.5.8) e -0,001 m s-1 para a 

estação III (Fig. 4.5.9). 

     (a)      (b) 

Figura 4.5.9: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, <u > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação III, em 29 de outubro de 1998. 

u
_

_

  

As figuras (4.5.10) a (4.5.12) mostram os perfis de salinidade medidos ao longo da 

coluna de água  e o número de Richardson por camadas calculado durante o ciclo da maré 

para as estações I, II e III, respectivamente. 

     (a)      (b) 
Figura 4.5.10: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação I, em 27 de outubro de 1998. 
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     (a)      (b) 
 
Figura 4.5.11: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação II, em 28 de outubro de 1998. 

     (a)      (b) 
Figura 4.5.12: (a) Perfis de salinidade medidos ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação III, em 29 de outubro de 1998. 

 

 Nas três estações os perfis de salinidade apresentaram um forte gradiente vertical ao 

longo de todo o período de coleta, identificando-se facilmente uma haloclina (Fig. 4.5.10a, 

4.5.11a e 4.5.12a), aparecendo mais pronunciada na estação II (4.5.11a). O número de 

Richardson por camadas não foi menor que 20 nas três estações durante todo o período de 

amostragem (Fig. 4.5.10b, 4.5.11b e 4.5.12b), significando uma alta estratificação da 

coluna de água, durante todo o ciclo de maré, nos três pontos de coleta. Os períodos de 
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estratificação mais intensa foram identificados com sendo às 19:00 h para a estação I (Fig. 

4.5.10b) e estação II (Fig. 4.5.11b) e às 14:00 h para a estação III (Fig. 4.5.12b). 

As figuras (4.5.13) a (4.5.15) mostram, respectivamente,  para as estações I, II e III, 

as intensidades das parcelas do transporte advectivo de sal, o transporte advectivo de sal 

total obtido pela somatória dos termos advectivos e dispersivos e o transporte total de sal, 

por unidade de largura de seção transversal, integrado diretamente ao longo do ciclo de 

maré . 

 

 
Figura 4.5.13: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa I, em 27 de 

outubro de 1998. Onde os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de 

água doce, (2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão 

turbulenta, (6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  

e  o transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

 

Para a estação I, em 27 de outubro de 1998, para uma profundidade média de 7,0 m, 

os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram iguais a 

–0,08 m s-1 e 20,66, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante o ciclo 

de maré é -6,86 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas advectivas e 

dispersivas, -6,82 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal foram, o 

transporte advectivo gerado pela descarga de água doce com uma intensidade de –11,82 kg 

m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo devido a circulação gravitacional, com 4,96 kg 
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m-1 s-1 (Fig. 4.5.13). Os valores numéricos do transporte total e suas parcelas, para a estação 

I, encontram-se listadas na tabela (4.5.1). 

 

 
Figura 4.5.14: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa II, em 28 de 

outubro de 1998. Onde os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de 

água doce, (2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão 

turbulenta, (6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  

e  o transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

 

 Para a estação II, em 28 de outubro de 1998, para uma profundidade média de 17,6 

m, os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram 

iguais a 0,03 m s-1 e 25,25, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante 

o ciclo de maré é 6,90 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas advectivas 

e dispersivas, 6,88 kg m-1 s-1 As parcelas predominantes no transporte de sal foram, o 

transporte advectivo gerado pela descarga de água doce com uma intensidade de 15,90 kg 

m-1 s-1, seguindo-se o transporte advectivo decorrente da circulação gravitacional, com -

4,80 kg m-1 s-1 (Fig. 4.5.14). Os valores numéricos da transporte total e suas parcelas 

encontram-se listados na tabela (4.5.2). 
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Figura 4.5.15: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa III, em 29 de 

outubro de 1998. Onde os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de 

água doce, (2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão 

turbulenta, (6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  

e  o transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

 

Para a estação III, em 29 de outubro de 1998, para uma profundidade média de 9,6 

m, os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram 

iguais a -0,001 m s-1 e 22,79, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado 

durante o ciclo de maré é -1,56 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, -1,54 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram, o transporte dispersivo gerado pela circulação gravitacional com uma intensidade de 

-2,16 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte advectivo devido o bombeamento da maré, com 

1,12 kg m-1 s-1 (Fig. 4.5.15). Os valores numéricos da transporte total e suas parcelas 

encontram-se listados na tabela (4.5.3). 
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Tabela 4.5.1: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação I no dia 27 de 

outubro de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 

1 -11,82 Descarga de água doce 
aaa Shvρ  

2 0,43 Transporte de stokes 
att Svhρ  

3 -0,56 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 4,96 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 0,18 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 -0,01 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-6,82 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -6,86 TS= huSρ  

 

 
Tabela 4.5.2: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação II no dia 28 de 

outubro de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 15,90 Descarga de água doce 

aaa Shvρ  
2 -0,34 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 -2,38 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -4,80 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -1,51 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0,01 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

6,88 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 6,90 TS= huSρ  
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Tabela 4.5.3: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação III no dia 29 de 

outubro de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 -0,25 Velocidade residual 

aaa Shvρ  
2 -0,40 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 1,12 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -2,16 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 0,12 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0,01 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-1,56 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -1,54 TS= huSρ  

 

Para classificar os canais estuarinos foram calculados os parâmetros estratificação 

(
0S
Sδ ) e circulação (

f

S

v
v , estação I e 

f

S

u
u

, estação II) para as estações I e II. Para a estação I, 

em 27 de outubro de 1998, foram obtidos os valores, 0,572 para 
0S
Sδ   e 6,85 para 

f

S

v
v . Para 

a estação II, em 28 de outubro de 1998, foram obtidos os valores, 0,491 para 
0S
Sδ   e 6,93 

para 
f

S

u
u

. Esses dados são resultados das figuras (4.5.7) a (4.5.8). 

As imagens desses parâmetros sobre o diagrama Estratificação-circulação e as 

isolinhas da fração relativa do balanço de sal, gerada por advecção e difusão turbulenta, em 

função dos parâmetros estratificação e circulação são apresentadas nas figuras (4.5.16) e 

(4.5.17),  para as estações I e II, respectivamente. 
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Figura 4.5.16: Diagrama Estratificação-circulação com isolinhas do parâmetro ν. A legenda indica o 

valor do parâmetro ν (adimensional) e o ponto (I) é a imagem dos parâmetros estratificação e 

circulação obtido para a estação I em 27 de outubro de 1998. 

 
Figura 4.5.17: Diagrama Estratificação-circulação com isolinhas do parâmetro ν. A legenda indica o 

valor do parâmetro ν (adimensional) e o ponto (II) é a imagem dos parâmetros estratificação e 

circulação obtido para a estação II em 28 de outubro de 1998. 

 

Nas estações I e II, o sistema estuarino foi classificado como parcialmente 

misturado e altamente estratificado (Tipo 2b) e os valores do parâmetro ν foram 
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aproximadamente 0,32 para a estação I e 0,41 para a estação II, indicando que os processos  

advectivos contribuíram com uma parcela maior para o fluxo de sal estuário acima. 

Na estação III não foi possível realizar a classificação através desse critério, pois o 

cálculo da velocidade residual, que deveria ser representativa para a velocidade gerada pela 

descarga  de água doce resultou em uma velocidade com sentido estuário acima. Para essa 

estação, em 29 de outubro de 1998, a classificação foi feita com base na estratificação 

vertical de salinidade (δS=Sf – SS), obtendo-se o valor δS=10. Os valores de salinidade na 

superfície e no fundo resultaram da figura (4.5.9b). 

De acordo com o método de Officer (1977), na estação III, o sistema pode ser 

classificado como altamente estratificado. 

 

 

4.5.b) Segunda etapa - condições de sizígia 

 

 As variações horárias da altura da maré, da média do componente longitudinal da 

velocidade e da salinidade na coluna de água, durante o período de amostragem, calculadas 

através da equação (3.6) são apresentadas nas figuras (4.5.19) a (4.5.21). 

     (a)      (b) 
Figura 4.5.18: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, v(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação I no dia 01/11/1998. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.5.19: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada durante 

um ciclo completo de maré na estação II no dia 02/11/1998. 

     (a)      (b) 
Figura 4.5.20: Comparação entre o comportamento da maré, h(t), e: (a) velocidade longitudinal média 

na coluna de água, u(t); (b)  salinidade média na coluna de água, s(t).  Amostragem realizada na 

estação III no dia 03/11/1998.  

 

Na estação fixa I (Sul do Mar de Cananéia), em 01 de novembro de 1998, a baixa-

mar e preamar ocorreram por volta das 7:00 h e 13:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de 0,68 m s-1 na enchente às 11:00 h e de –

0,63 m s-1 na vazante às 17:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 8:30 h e 14:30 

(Fig.4.5.19 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor mínimo de 17,3 às 

8:00 h e máximo de 28,7 às 14:00 (Fig.4.5.19 b). 

Na estação fixa II (Barra de Cananéia), em 02 de novembro de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 8:00 h e 15:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de –0,87 m s-1 na enchente às 12:00 h e de 



 191

0,96 m s-1 na vazante às 17:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 8:30 h e 14:30 

h (Fig.4.5.20 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor mínimo de 22,7 às 

8:00 h e máximo de 29,3 às 15:00 h (Fig.4.5.20 b). 

Na estação fixa III (Baía do Trapandé), em 03 de novembro de 1998, a baixa-mar e 

preamar ocorreram por volta das 9:00 h e 15:00 h, respectivamente. A velocidade 

longitudinal média apresentou valores extremos de –0,57 m s-1 na enchente às 12:00 h e de 

0,78 m s-1 na vazante às 17:00 h, e reversão de sentido aproximadamente às 9:30 h e 15:30 

h (Fig.4.5.21 a). A salinidade média na coluna de água atingiu seu valor mínimo de 21,2 às 

9:00 h e máximo de 24,4 às 15:00 h (Fig.4.5.21 b). 

A fase de lua crescente terminou no dia 03 de novembro, indicando condições de 

maré de sizígia, com comportamento semi-diurno, durante esta segunda etapa. A maré 

apresentou uma oscilação, entre as estofas de enchente e vazante, de aproximadamente 1,5 

m nas três estações. 

 As séries temporais de temperatura, salinidade, anomalia da densidade velocidade 

transversal e longitudinal, na forma de isopletas em função da profundidade adimensional e 

do tempo durante o ciclo completo de maré, para as estações I, II e III são apresentados nas 

figuras (4.5.22), (4.5.23) e (4.5.24), respectivamente. 

 A temperatura apresentou-se praticamente homogênea para as três estações, ao 

longo da coluna de água durante todo o ciclo da maré. Esta apresentou uma variação, ao 

longo do período, entre 23,5 oC e 23 oC (Fig. 4.5.22 a), 22,9 oC  e 24,45 oC (Fig. 4.5.23 a), 

22,8 oC e 22,5 oC (Fig. 4.5.24 a), para as estações I, II e III, respectivamente. 

 As variações de salinidade acompanharam regularmente oscilação da maré, com 

maiores valores ocorrendo nas preamares e menores nas baixa-mares. Para a estação I (Fig. 

4.5.22 b), essa propriedade se apresentou homogênea verticalmente na maior parte do 

período com uma leve estratificação a partir das 15:00 h. Durante o ciclo da maré o valor 

máximo medido foi de 28 e o mínimo 16. 

Na estação II (Fig. 4.5.23 b) a estratificação da salinidade foi mais intensa na baixa-

mar com uma variação entre superfície e fundo de 21 a 25, na preamar a salinidade de valor 

29 manteve-se constante até o fundo. E para a estação III (Fig. 4.5.24 b) a estratificação foi 

mais intensa na preamar com uma variação de salinidade entre superfície e fundo de 22 a 

25 e na baixa-mar de 21 a 22,5. 
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Figura 4.5.21: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) 

velocidade transversal e (e) velocidade longitudinal em função da profundidade adimensional, Z, e do 

tempo (horas), para a estação I em 01/11/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e 

baixa-mar, respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.5.22: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) 

velocidade longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do 

tempo (horas), para a estação II em 02/11/1998.  As letras H e L indicam os instantes de preamar e 

baixa-mar, respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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Figura 4.5.23: Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) anomalia da densidade (σt), (d) 

velocidade longitudinal e (e) velocidade transversal em função da profundidade adimensional, Z, e do 

tempo (horas), para a estação III em 03/11/1998. As letras H e L indicam os instantes de preamar e 

baixa-mar, respectivamente, obtidos dos registros de maré.  
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O comportamento da anomalia da densidade apresentou grande semelhança  com as 

variações de salinidade. Para a estação I (Fig. 4.5.22 c) foi obtido um mínimo de 10 kg m-3 

e máximo de 19 kg m-3. Na estação II (Fig. 4.5.23 c) a variação de densidade entre 

superfície e fundo baixa-mar foi de 14 kg m-3 a 15,5 kg m-3 e preamar o valor constante de  

19,5 kg m-3. Para a estação III (Fig. 4.5.24 c) essa variação foi de 14 kg m-3  a 16,4 kg m-3 

na preamar e 13,6 kg m-3 a 14,4 kg m-3 na baixa-mar. 

A distribuição das isolinhas de velocidade longitudinal para a estação I (Fig. 

4.5.22e) situam os momentos de reversão do movimento por volta das 8:00 h e às 14:00 h. 

Valores máximos de enchente de 0,6 m s-1 e vazante de -0,8 m s-1 foram identificados para 

essa estação. Para a estação II, a velocidade longitudinal (Fig. 4.5.23d) apresentou valores 

máximos de enchente de –0,8 m s-1 e vazante de 1,4 m s-1 e o movimento sofreu reversão 

por volta das 8:00 h e 14:30 h. As velocidades longitudinais máximas atingidas na estação 

III (Fig. 4.5.24d) foram de 0,9 m s-1 para a vazante e –0,7 m s-1 para a enchente e os 

instantes de reversão de movimento ocorreram por volta das 9:00 h e 15:30 h. 

Na estação I ocorreram movimentos estuário acima na camada de fundo e estuário 

abaixo na camada superficial entre 14:00 h e 15:00 h (Fig. 4.5.22e), para a estação II, entre 

8:00 h e 9:30 h, e entre 14:30 h e 15:00 h (Fig. 4.5.23d). 

O componente transversal da corrente apresentou um comportamento irregular e 

com baixas intensidades para as três estações (Fig. 4.5.22d; 4.5.23e; 4.5.24e). 

A média temporal, no ciclo completo da maré, da salinidade e da velocidade 

longitudinal ao longo da coluna de água (circulação gravitacional) e a média espaço-

temporal da salinidade e da velocidade longitudinal (velocidade residual) calculadas pelas 

equações (3.7) e (3.8) para as três estações são apresentadas nas figuras (4.5.25) a (4.5.27). 

Nas três estações as correntes de vazante predominaram sobre as de enchente, sendo 

seus valores máximos de –0,14 m s-1 (Fig. 4.5.25), 0,30 m s-1 (Fig. 4.5.26) e 0,15 m s-1 (Fig. 

4.5.27) para as estações I, II e III, respectivamente. O limite das camadas na estação I foi na 

profundidade adimensional, Z = –0,7 (Fig. 4.5.25), na estação II em Z = –0,8 (Fig. 4.5.26) e 

na estação III em Z= –0,85 (Fig. 4.5.27) . 

 

 

 



 196

 

 

     (a)      (b) 

 Figura 4.5.24: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação I, em 01 de novembro de 1998. 

v
_

v
_

     (a)      (b) 

Figura 4.5.25: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação II, em 02 de novembro de 1998. 

v
_
v

_
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     (a)      (b) 

Figura 4.5.26: (a) Perfil da média temporal da velocidade longitudinal, < > (linha pontilhada) e 

velocidade residual, < > (linha tracejada); (b) Perfil da média temporal, < S > (linha contínua) e 

espaço-temporal, < s > (linha tracejada) da salinidade  para a estação III, em 03 de novembro de 1998. 

v
_

v
_

 
 A velocidade residual, representativa para o componente do movimento gerado pela 

descarga de água doce, foi foi calculada para as três estações obtendo-se os valores de –

0,05 m s-1 para a estação I (Fig. 4.5.25), 0,09 m s-1 para a estação II (Fig. 4.5.26) e 0,09 m s-

1 para a estação III (Fig. 4.5.27). 

As figuras (4.5.28) a (4.5.30) mostram a variabilidade dos perfis de salinidade 

medido ao longo da coluna de água  e o número de Richardson por camadas calculado 

durante o ciclo da maré para as estações I, II e III, respectivamente. 

As três estações apresentaram um leve gradiente vertical de salinidade durantre a maior 

parte do período de amostragem, sendo mais intensos próximo às estofas nas estações II e 

III (Fig. 4.5.28a, 4.5.29a e 4.5.30a). 

O cálculo do número de Richardson por camadas apresentou valores entre os limites 

2 e 20 na maior parte do período. Na estação I esses limites foram ultrapassados às 7:00 h e 

11:00 h com valores inferiores a 2, indicando uma coluna de água homogênea, e às 14:00 h, 

15:00 h e 20:00 h, com valores superiores a 20, onde a coluna de água se mostrou mais 

estratificada (Fig. 4.5.28b). 
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     (a)      (b) 
Figura 4.5.27: (a) Perfil de salinidade medido ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação I, em 01 de novembro de 1998. 

     (a)      (b)  
Figura 4.5.28: (a) Perfil de salinidade medido ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação II, em 02 de novembro de 1998. 

 

 Para a estação II (Fig. 4.5.29b), ocorrem resultados maiores que 20 próximo ao 

período de baixa-mar de 8:00 h à 9:00 h e 20:00 h, e resultados menores que 2 próximo à 

preamar, 16:00 h, e de 12:00 h à 13:00 h. Na estação III (Fig. 4.5.30b), o limite 20 foi 

ultrapassado no período de preamar, às 15:00 h, e valores menores que 2 foram obtidos 

para 7:00 h, 13:00 h e de 17:00 h à 19:00 h. 
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     (a)      (b) 
Figura 4.5.29: (a) Perfil de salinidade medido ao longo da coluna de água e (b) número de Richardson 

por camadas (RiL) calculado durante o ciclo da maré para a estação III, em 03 de novembro de 1998. 

 

As figuras (4.5.31) a (4.5.33) mostram, respectivamente,  para as estações I, II e III, 

as intensidades das parcelas do transporte advectivo de sal, o transporte advectivo de sal 

total obtido pela somatória dos termos advectivos e dispersivos e o transporte total de sal, 

por unidade de largura de seção transversal, integrado diretamente ao longo do ciclo de 

maré . 

Para a estação I, em 01 de novembro de 1998, para uma profundidade média de 7,0 

m, os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram 

iguais a –0,05 m s-1 e 23,42, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado 

durante o ciclo de maré é –5,89 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, -5,86 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram, o transporte advectivo gerado pela descarga de água doce com uma intensidade de –

8,55 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da propagação de onda de 

maré (transporte de Stokes), com 1,50 kg m-1 s-1 (Fig. 4.5.30). Os valores numéricos do 

transporte total e suas parcelas encontram-se listadas na tabela (4.5.4). 
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Figura 4.5.30: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa I, em 01 de 

novembro de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água 

doce, (2) deriva de Stokes, (3), correlação da maré, (4) circulação gravitacional correlação da maré, (5) 

difusão turbulenta, (6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada 

em (8) e o transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

 

 Para a estação II, em 02 de novembro de 1998, para uma profundidade média de 

17,1 m, os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram 

iguais a 0,09 m s-1 e 26,58, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante 

o ciclo de maré é 35,62 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, 35,59 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram: o transporte advectivo gerado pela descarga de água doce com uma intensidade de 

41,57 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente do bombeamento da maré, 

com –2,77 kg m-1 s-1 (Fig. 4.5.31). Os valores numéricos da transporte total e suas parcelas 

encontram-se listados na tabela (4.5.5). 
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Figura 4.5.31: Componentes do transporte advectivo de acima calculados para a estação fixa II, em 02 

de novembro de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de 

água doce, (2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4) circulação gravitacional, (5) difusão 

turbulenta, (6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  

e  o transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 

  

 Para a estação III, em 03 de novembro de 1998, para uma profundidade média de 

8,5 m, os valores médios do componente longitudinal da velocidade e da salinidade foram 

iguais a 0,09 m s-1 e 22,42, respectivamente. O valor do transporte de sal integrado durante 

o ciclo de maré é 14,94 kg m-1 s-1 e o calculado através da somatória das parcelas 

advectivas e dispersivas, 14,94 kg m-1 s-1. As parcelas predominantes no transporte de sal 

foram: o transporte advectivo gerado pela descarga de água doce com uma intensidade de 

17,41 kg m-1 s-1, seguindo-se o transporte dispersivo decorrente da propagação de onda de 

maré (transporte de Stokes), com –1,42 kg m-1 s-1 (Fig. 4.5.33). Os valores numéricos da 

transporte total e suas parcelas encontram-se listados na tabela (4.5.6). 
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Figura 4.5.32: Componentes do transporte advectivo de sal calculados para a estação fixa III, em 03 de 

novembro de 1998. Os números indicam a parcelas do transporte total devido à: (1) descarga de água 

doce, (2) deriva de Stokes, (3) correlação da maré, (4), circulação gravitacional (5) difusão turbulenta, 

(6) dispersão da maré, (7) circulação residual. A soma dessas parcelas está indicada em (8)  e  o 

transporte total de sal  integrado diretamente ao longo do ciclo da maré em (9). 
 
Tabela 4.5.4: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação I no dia 01 de 

novembro de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 

1 -8,55 Descarga de água doce 
aaa Shvρ  

2 1,50 Transporte de stokes 
att Svhρ  

3 0,50 Bombeamento da maré 
tta Svhρ  

4 0,33 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 0,43 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 0,02 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 -0,09 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

-5,86 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 -5,89 TS= huSρ  
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Tabela 4.5.5: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação II no dia 02 de 

novembro de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 41,57 Descarga de água doce 

aaa Shvρ  
2 -1,77 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 -2,77 Bombeamento da maré 
tta Svhρ  

4 -0,96 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -0,55 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 -0,03 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0,10 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

35,59 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 35,62 TS= huSρ  

 

 

 
Tabela 4.5.6: Componentes do transporte de sal (1 a 7), valor total (8)  e o transporte integrado 

no tempo (9), calculados durante um ciclo completo de maré (13 h), para a estação III no dia 03 de 

novembro de 1998. Valores em (kg m-1 s-1). 
1 17,41 Descarga de água doce 

aaa Shvρ  
2 -1,42 Transporte de stokes 

att Svhρ  

3 0,79 Bombeamento da maré  
tta Svhρ  

4 -0,22 Circulação gravitacional 
SSa Svhρ  

5 -0,04 Difusão turbulenta 'S'vhaρ  

6 -0,03 Dispersão da maré 
ttt hSvρ  

7 0,03 Circulação residual 
tta hSvρ  

8 
 

14.94 Σ(1+2+3+4+5+6+7) 

9 14.94 TS= huSρ  
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Para classificar os canais estuarinos foram calculados os parâmetros estratificação 

(
0S
Sδ ) e circulação (

f

S

v
v , estação I e 

f

S

u
u

, estações II e III) para as três estações. Para a 

estação I, em 01 de novembro de 1998, foram obtidos os valores, 0,11 para 
0S
Sδ  e 2,67 para 

f

S

v
v . Para a estação II, em 02 de novembro de 1998, foram obtidos os valores, 0,1 para 

0S
Sδ  

e 3,3 para 
f

S

u
u

. Para a estação III, em 03 de novembro de 1998, foram obtidos os valores, 

0,078 para 
0S
Sδ  e 1,47 para 

f

S

u
u

. Esses dados são resultados das figuras (4.5.25) a (4.5.27). 

As imagens desses parâmetros sobre o diagrama Estratificação-circulação e as 

isolinhas da fração relativa do balanço de sal, gerada por advecção e difusão turbulenta, em 

função dos parâmetros estratificação e circulação são apresentadas nas figuras (4.5.34) a 

(4.5.35), para as estações I, II e III, respectivamente. 

 

 
Figura 4.5.33: Diagrama Estratificação-circulação com isolinhas do parâmetro ν. A legenda indica o 

valor do parâmetro ν (adimensional) e o ponto (I) é a imagem dos parâmetros estratificação e 

circulação obtido para a estação I em 01 de novembro de 1998. 
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Figura 4.5.34: Diagrama Estratificação-circulação com isolinhas do parâmetro ν. A legenda indica o 

valor do parâmetro ν (adimensional) e o ponto (II) é a imagem dos parâmetros estratificação e 

circulação obtido para a estação II em 02 de novembro de 1998. 
 

 

 
Figura 4.5.35: Diagrama Estratificação-circulação com isolinhas do parâmetro ν. A legenda indica o 

valor do parâmetro ν (adimensional) e o ponto (III) é a imagem dos parâmetros estratificação e 

circulação obtido para a estação III em 03 de novembro de 1998. 
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Para a estação I (Fig. 4.5.34), o sistema estuarino foi classificado como 

parcialmente misturado e altamente estratificado (Tipo 2b); na estação II (Fig. 4.5.35), 

como parcialmente misturado e fracamente estratificado (Tipo 2a) e na estação III (Fig. 

4.5.36) como bem misturado (Tipo 1a). 

Os valores dos parâmetros ν foram aproximadamente 0,96 e 0,95 para as estações I 

e II, respectivamente, indicando que o processo de difusão turbulenta foi predominante para 

o fluxo de sal estuário acima (Fig. 4.5.34 e 4.5.35). 

Na estação III o valor calculado para ν foi aproximadamente 1. Esse resultado 

indica que o balanço de sal se deve exclusivamente a processos de difusão turbulenta (Fig. 

4.5.36). 
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_________________________________________________ 

 

5) ANÁLISES E DISCUSSÕES 
 

_________________________________________________ 
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Os dados experimentais do presente trabalho foram obtidos em três estações 

localizadas nos canais que compõem a região sul do Sistema Estuarino-lagunar de 

Cananéia-Iguape. É uma região bastante complexa, cujos movimentos de enchente através 

da Barra de Cananéia, gerados pelos componentes barotrópico e baroclínico da força de 

gradiente de pressão, bifurcam-se em torno das ilhas de Cananéia e do Cardoso, formando a 

Baía do Trapandé, o Mar de Cananéia, Mar de Cubatão e o Canal de Ararapira. Por sua vez, 

os movimentos opostos de vazante, dominados pelas forçantes barotrópica e descarga 

fluvial, convergem dos canais mencionados para a Barra de Cananéia. A entrada através do 

canal Ararapira é sufocada e a sua influência sobre a dinâmica do sistema é muito pequena. 

Os experimentos nesses canais foram realizados em dias consecutivos e os 

resultados, muitas vezes analisados comparativamente, devem levar em conta a não 

simultaneidade, o fato de terem sido coletados apenas durante um ciclo completo de maré e 

na posição média do canal que foi considerada representativa para a seção transversal 

(hipótese de homogeneidade lateral). Os dados maregráficos utilizados para analisar as 

defasagens nas variações temporais de velocidade e de salinidade, foram registrados na 

estação Maregráfica da Base de Cananéia. Como existe uma diferença de fase de cerca de 

uma hora entre a maré na Ilha do Bom Abrigo e a estação maregráfica (Lorenzzetti, 1976), 

a defasagem dos registros utilizados como co-oscilação da maré na Barra de Cananéia é 

inferior a uma hora.  

Como na região investigada a co-oscilação da maré mais energética atua na entrada 

do sistema, a análise e discussão dos resultados será sempre iniciada a partir das 

observações da Barra de Cananéia (estação fixa II). Tendo-se em vista o referencial (Oxyz) 

utilizado, nessa estação e na da Baía do Trapandé (estação III) que estão alinhadas na 

direção leste-oeste, u=u(x,z,t) e v=v(x,z,t) denotam os componentes longitudinal e 

transversal (secundária), respectivamente. Logo, nessas estações, u>0 e u<0 indicam 

movimentos estuário abaixo (vazante) e acima (enchente), e v>0 são movimentos 

transversais para o norte. Como o canal estuarino Mar de Cananéia (estação fixa I) está 

orientado na direção norte-sul, os componentes longitudinais com sinais positivo (v>0) e 

negativo (v<0) denotam condições de enchente e de vazante, respectivamente; o 

componente transversal u>0 indica movimentos com sentido leste. 

A influência da maré na geração dos movimentos longitudinais estuário acima e 
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abaixo, e na redistribuição correspondente da salinidade pelo processo advectivo, foi 

estudada, em primeira aproximação, com base na variação temporal média dessas 

propriedades na coluna de água. 

 

 

 5.1) Descarga de água doce  

 

 Os resultados estimativos de descarga de água doce obtidos para a bacia de 

drenagem do rio Ribeira de Iguape, através de séries temporais de temperatura do ar, 

precipitação e evaporação ao longo de 41 anos (1965 à 1997), tanto para as médias 

mensais, máxima de 1751 m3 s-1 (março) e mínima de 99 m3 s-1 (agosto), quanto para a 

média anual de 773,56 m3 s-1, não condizem com os valores medidos por GEOBRÁS 

(1966) que, calculando médias mensais de uma série de dados de 1940 a 1965, obteve uma 

descarga máxima em fevereiro no valor de 706 m3 s-1,  mínima de 347 m3 s-1 em agosto e 

uma média anual de 455 m3 s-1.  

A média anual de Qf devido à bacia de drenagem próxima à Cananéia foi de 47,24 

m3 s-1. Esse resultado é muito maior que  o valor 3 m3 s-1 indicado anteriormente por DAEE 

(1987), apresentando maior concordância com os resultados obtidos por Bonetti Filho & 

Miranda (1997) e GEOBRÁS (1966), que indicaram uma descarga de 43 m3 s-1 e 50 m3 s-1, 

respectivamente. Sendo que o primeiro estimou o resultado com base no escoamento 

superficial. 

Esse resultado também se aproximou do valor obtido indiretamente pelo modelo 

analítico estacionário e bidimensional aplicado por Miranda (1990), para o cálculo do perfil 

médio de velocidade e salinidade. Os resultados do modelo foram obtidos com dados 

experimentais extraídos do Mar de Cananéia, tendo sido simulados diferentes valores de 

descarga de água doce e tensão de cisalhamento de vento. O melhor ajuste da teoria com os 

dados experimentais foi alcançado para condições de descarga de água doce igual a  50 m3 

s-1 e ausência de vento. 

Entretanto a utilização desse método apresenta algumas restrições que devem ser 

observadas. Uma delas é na elaboração do Diagrama Estratificação-Circulação (Hansen & 

Rattray, 1966), que possibilita a classificação quantitativa de um estuário. Um dos 
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parâmetros fundamentais desse diagrama (equação 3.14) é o parâmetro circulação, expresso 

pela razão entre a velocidade média na superfície e a velocidade gerada pela descarga de 

água doce (uS/uf). Assim uf depende diretamente da vazão fluvial e inversamente da área da 

seção transversal A do estuário (uf = Qf /A). Conhecendo-se o valor de Qf estimado pelo 

escoamento superficial ∆f é possível calcular uf. Entretanto, a velocidade média durante 

poucos ciclos de maré, que simula as condições de estacionaridade do método, está 

intrinsicamente associada às condições do período de amostragem e não a médias sazonais. 

Assim, na elaboração do diagrama é necessário utilizar um valor alternativo para uf que 

pode ser, de acordo com Dyer (1997), o valor da velocidade residual que é obtida pela 

média temporal e espacial do componente longitudinal de velocidade na seção transversal. 

Outra restrição no emprego da descarga estimada se deve às próprias características 

fisiográficas do sistema, uma vez que o aporte de água doce não é proveniente de uma 

única fonte situada na cabeceira, como no caso de um estuário clássico, mas da 

contribuição de vários rios ao longo do canal estuarino. Dessa forma, as três estações fixas 

empregadas nesse estudo recebem parcelas diferentes da vazão total calculada, o que deve 

ser levado em conta nos estudos da hidrodinâmica local. 

 

 

5.2) Experimento de verão 

 

Na primeira etapa do experimento de verão, nas estações da Barra de Cananéia e da 

Baía do Trapandé (estações II e III, respectivamente) as variações do componente 

longitudinal de velocidade lideram as oscilações da superfície livre ao longo do ciclo da 

maré, e seus extremos de enchente e vazante ocorrem antes das marés alta e baixa, 

respectivamente, com defasagens de 3-4 horas (II) e 2horas (III) (Figs. 4.2.2a e 4.2.3a). 

Nessas estações, a oscilação da superfície livre lidera a variação da salinidade com os 

correspondentes intervalos de tempo de 2 horas e inferior a 1 hora, nas estações II e III, 

respectivamente (Figs. 4.2.2b e 4.2.3b). 

No sul do Mar de Cananéia (estação I), a variação temporal da superfície livre 

também está atrasada, com a defasagem de 2-3 horas, em relação ao componente 

longitudinal de velocidade. Por sua vez, a defasagem entre a altura da superfície livre e a 
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salinidade é cerca de 1 hora, com a primeira liderando a segunda (Fig. 4.2.1). 

De acordo com a teoria da propagação de uma onda num canal estuarino com 

geometria simples, esses resultados evidenciam que a maré propaga-se estuário acima como 

uma onda mista. Esse resultado está de acordo com Miyao & Harari (1989), no qual a maré 

observada no sistema apresentou características intermediárias entre progressiva e 

estacionária. 

As estruturas verticais das variações temporais das propriedades hidrográficas e dos 

componentes longitudinais e transversais de velocidade nas estações fixas  Barra de 

Cananéia (estação II) , Baía do Trapandé (estação III)  e Mar de Cananéia (estação I) foram 

apresentadas na forma de isopletas nas Figs. 4.2.5, 4.2.6 e 4.2.4, respectivamente, e são 

discutidas a seguir. A análise comparativa da configuração das isopletas das propriedades 

hidrográficas (temperatura, salinidade e densidade) desses canais guardam entre si algumas 

semelhanças, embora com valores diferentes. As variações de temperatura ocorreram em 

estreitos intervalos: 26,8-27,5oC, 26,4-27,4oC, 27,2-29,0oC, respectivamente. Os valores de 

salinidade na Barra de Cananéia, variaram no intervalo 27-31, e nas estações III e I entre 

23-29 e 24-32, respectivamente. O menor intervalo de variação na Barra de Cananéia 

sugere a maior eficiência da mistura vertical. Os máximos e mínimos de salinidade 

ocorreram sempre na forma de núcleos no fundo e na superfície, respectivamente, 

ligeiramente defasados dos instantes de ocorrência das marés alta (H) e baixa (L). A grande 

semelhança nas configurações das isohalinas e isopicnais mostra conclusivamente que a 

salinidade é a principal variável independente da equação de estado e que esta pode ser 

aproximada a uma equação linear (Figs. 4.2.5a,b,c; 4,2,6a,b,c e 4.2.4a,b,c). 

A partir dos resultados da variabilidade temporal da estrutura vertical de salinidade 

(4.2.4b), analisados comparativamente aos correspondentes obtidos, ao sul do Mar de 

Cananéia, por Miranda et al (1995) em dezembro de 1991, onde os extremos dessa 

propriedade foram 30-35,  e por Bonetti Filho (1995) em fevereiro de 1994, que apresentou 

extremos de salinidade de 24-33, sendo que neste último a amostragem foi realizada logo 

após um período de precipitação intensa, pode-se inferir, em primeira aproximação, 

informações preliminares sobre a variação do sistema entre os períodos anteriores e 

posteriores ao rompimento da barragem do Valo Grande, pois os resultados indicam a 

ocorrência de um maior aporte de água doce no sistema durante o atual trabalho. Durante os 
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três experimentos (dezembro de 1991, fevereiro de 1994 e fevereiro de 1998), a estrutura de 

salinidade apresentou-se verticalmente homogênea quando das correntes máximas de 

enchente e vazante, com uma pequena estratificação vertical nos períodos de estofa. As 

mesmas características foram observadas na variabilidade temporal da estrutura vertical de 

densidade (4.2.4c). 

As Figuras 4.2.5 e 4.2.6 mostram, no domínio espaço-temporal, as defasagens das 

intensidades máximas de enchente e vazante do componente longitudinal, os instantes de 

ocorrência da maré baixa e alta, e as correspondentes assimetrias observadas na Barra de 

Cananéia e na Baía do Trapandé. Observa-se que os extremos de intensidade de enchente, -

1,0 m s-1 e -0.6 m s-1, e de vazante 1,4 m s-1, lideram a maré alta com a defasagens de 3 a 4 

horas. Esse resultado é concordante com o obtido para efeito barotrópico já analisado. 

Tendo-se em vista a geometria mais simples do canal onde estão localizadas essas estações 

(orientado na direção E-W), os componentes transversais de velocidade têm valores 

máximos (0,15 m s-1 em módulo) bem menos intensos do que os correspondentes 

componentes longitudinais (Figs. 4.2.5e e 4.2.6e). 

No Mar de Cananéia (estação I), os extremos dos eventos enchente e vazante 

também foram observados na forma de núcleos, mas suas intensidades de 0,6 m s-1 e –1,0 

m s-1 (Fig. 4.2.4e) foram bem menores do que as observadas na Barra de Cananéia e na 

Baía do Trapandé. Os movimentos longitudinais de enchente (v>0) foram mais intensos do 

que os transversais (-0,1 m s-1 , com o sinal negativo indicando movimentos para oeste - da 

ilha Comprida para a Ilha de Cananéia) (Fig. 4.2.4d). Entretanto, na vazante, o extremo do 

componente longitudinal de velocidade (-1,0 m s-1) esteve associado a uma estrutura 

bastante complexa do componente transversal, com movimentos com sentido leste (da ilha 

de Cananéia para a ilha Comprida) e com intensidade próxima a 0,6 m s-1 na superfície e 

movimentos em sentido contrário com intensidade de até -0,1 m s-1 na camadas mais 

profundas. Esse fenômeno pode ser atribuído à influência da geometria no condicionamento 

de movimentos estuário abaixo pois, ao norte dessa estação ele apresenta curvaturas 

acentuadas e ao sul ele é mais retilíneo. 

Comparando esses resultados com os obtidos por Miranda et al (1995) e Bonetti 

Filho (1995), para o Mar de Cananéia durante o verão, observa-se que a intensidade da 

corrente longitudinal de enchente nas proximidades do fundo é menor que a observada para 
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fevereiro de 1998, essa diferença pode ser uma conseqüência de um provável aumento da 

intensidade do componente baroclínico da força de gradiente de pressão, causado pelo 

maior aporte fluvial durante esse período. Nesses trabalhos não foi observado a ocorrência 

de extremos e inversões de sentido na velocidade transversal próximo ao fundo, associados 

aos extremos de velocidade longitudinal durante a vazante. Essa característica pode estar 

associada às correntes longitudinais de fundo de menor intensidade observadas nos 

trabalhos anteriores. 

Na Barra de Cananéia, embora o perfil vertical de salinidade apresente a haloclina 

relativamente intensa, o perfil médio de velocidade mostrou movimentos unidirecionais 

(estuário abaixo), típico de estuário bem misturado (Fig. 4.2.8a,b), indicando que a 

circulação foi totalmente forçada pela maré. Por sua vez, as características dos perfis 

verticais médios do componente longitudinal de velocidade e da salinidade na Baía do 

Trapandé e no Mar de Cananéia são típicos da circulação gravitacional e da estratificação 

vertical de estuários parcialmente misturados, nos quais a circulação foi principalmente 

forçada pela maré, desempenhando o componente baroclínico da força de gradiente de 

pressão um efeito secundário. A profundidade de movimento nulo  foi observada em Z=-

0,7 e Z=-0,8, respectivamente (Figs. 4.2.9a,b e 4.2.7a,b). 

Os perfis médios de velocidade longitudinal e salinidade obtidos por Miranda et al 

(1995) e Bonetti Filho (1995) para Mar de Cananéia mostraram movimentos bidirecionais, 

estuário abaixo na camada superficial e estuário acima no fundo, mas de menor intensidade 

na camada superior (50% menor) e com o dobro da intensidade no fundo, e perfis médios 

de salinidade com um gradiente vertical equivalente a aproximadamente 10% quando 

comparados aos respectivos perfis obtidos para fevereiro de 1998, constatando assim uma 

maior contribuição do aporte fluvial no sistema para essa época.   

A variação da estabilidade gravitacional da coluna de água, no decorrer do ciclo de 

maré, foi estudada a partir de cálculos do número de Richardson por camadas. Na Barra de 

Cananéia, predominaram valores indicativos de fraca estabilidade gravitacional (intensa 

mistura vertical) (Fig. 4.2.11b). Na Baía do Trapandé, esse número adimensional indicou 

eventos de intensa estabilidade vertical (RiL>20) nos instantes próximos às estofas de 

enchente e de vazante e os menores valores (RiL<2) durante os extremos de velocidade de 

enchente e de vazante, os quais são indicativos de intensa mistura vertical (Fig. 4.2.12b). 
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No Mar de Cananéia, os valores de RiL foram sempre inferiores a 20, predominando 

condições de fraca estabilidade vertical, com exceção do instante de preamar, quando 

ocorreu o maior valor desse número adimensional (Fig. 4.2.10b). 

O cálculo do transporte de sal na Barra de Cananéia foi dominado pela parcela 

advectiva associada à velocidade gerada pela descarga fluvial, seguida pela parcela gerada 

pelo bombeamento da maré, com uma ordem de grandeza menor e apresentando um caráter 

advectivo. Entretanto, o componente de bombeamento da maré, que normalmente seria 

orientado estuário abaixo, age aqui como um termo contra-dispersivo. Um atraso de S (t) 

em relação à u (t) maior que 3 horas (diferença de fase maior que 90o) faz com que o termo 

de correlação da maré seja orientado estuário abaixo. Os resultados obtidos para u (t) e S (t) 

mostram que nesta etapa a velocidade lidera a salinidade com uma defasagem de 

aproximadamente 4 horas, o que pode explicar a ocorrência da contra-dispersão do termo 

relativo ao bombeamento da maré, esse comportamento foi anteriormente observado e 

interpretado por Miranda e Castro Filho (1996a) ao sul do Mar de Cananéia e por Hunkins 

(1981) no Estuário Hudson. 

Nas estações fixas localizadas na Baía do Trapandé e no Mar de Cananéia as 

parcelas predominantes do transporte de sal, durante essa primeira etapa, foram o transporte 

advectivo gerado pela descarga fluvial e o transporte dispersivo de Stokes. Sendo que nesta 

última, embora apresentando um transporte com uma intensidade três vezes maior, foi 

concordante com os resultados obtidos por Miranda & Castro Filho (1996a), para uma 

estação fixa localizada ao sul do Mar de Cananéia, através de dados coletados por um 

período de dois ciclos completos de maré, sob condições de sizígia. Esse trabalho foi 

realizado em dezembro de 1991, antes do rompimento da barragem do Valo Grande; 

consequentemente, o sistema estuarino recebia um volume menor de água proveniente da 

drenagem continental, o que explica as menores intensidades dos componentes do 

transporte de sal associadas à descarga fluvial. 

O sinal obtido para a parcela gerada pelo transporte de Stokes, nestas duas estações 

fixas (III e II), indica que o transporte a ela associado ocorreu no mesmo sentido da 

propagação da onda de maré, o qual sob condições normais se daria em sentido contrário à 

essa propagação. Uma vez que, para o cálculo do transporte advectivo de sal ao longo de 

um canal estuarino, o sistema deve ser teóricamente aproximado para um estuário ideal 
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(com geometria simples e sem atrito) em condições estacionárias, a inversão de sinal 

observada no transporte de Stokes pode ser associada à geometria complexa do sistema e às 

forças de atrito por ela produzidas. 

O tipo estuarino determinado para esses canais, de acordo com a classificação do 

Diagrama Estratificação-circulação, foi Tipo 2a (parcialmente misturado e fracamente 

estratificado), com o percentual relativo dos processos difusivo e advectivo para o 

transporte de sal estuário acima cerca de 99% (ν=0,99), ocasionando uma mistura, quase na 

totalidade, gerada por difusão turbulenta. Comparando esse resultado com os obtidos por 

Miranda et al. (1995) e Bonetti Filho (1995) onde, em ambos, o sistema foi classificado 

como Tipo 2a, observa-se que apesar do parâmetro estratificação e da velocidade residual 

serem bem maiores no presente trabalho, que provavelmente foi ocasionado por um aporte 

de água doce mais intenso, a classificação manteve as mesmas características. 

Na segunda etapa de verão, a circulação longitudinal e o correspondente efeito 

advectivo na redistribuição da salinidade têm o mesmo padrão da primeira etapa, embora as 

defasagens entre as propriedades tenham ocorrido em intervalos de tempo menores. A 

corrente de maré, gerada pelo efeito barotrópico da co-oscilação da maré na Barra de 

Cananéia (estação II), lidera a oscilação da superfície livre com a defasagem de 2 horas e a 

variação correspondente da salinidade está atrasada mas com uma menor defasagem 

(inferior a 1 hora). Fenômenos semelhantes ocorrem na Baía do Trapandé e no Mar de 

Cananéia (Figs. 4.2.20a,b, 4,2,221a,b e 4.2.19a,b). 

As estruturas verticais das variações temporais das propriedades hidrográficas e dos 

componentes longitudinais e transversais de velocidade nas estações fixas II, III e I indicam 

que houve, em relação à primeira etapa, um acentuado decréscimo da temperatura, 

salinidade e densidade, que passaram a variar nos intervalos 24,8-27,0oC, 12-30 e 6-18 em 

unidades de Sigma-t (estação II), 24,5-26,5oC, 8-28 e 5-17 (estação III) e 25,9-25,0oC, 13-

30 e 7-18 (estação I)  (Figs. 4.2.23a,b,c, 4.2.24a,b,c e 4.2.22a,b,c), respectivamente. Essas 

variações indicam a ocorrência de maior descarga fluvial na época das observações. Além 

dessas características, a variação irregular observada tanto na estrutura vertical da variação 

temporal das propriedades hidrográficas quanto na média da salidade e velocidade 

longitudinal, indicam uma perturbação possívelmente causada pela ação do vento durante a 

vazante na Barra de Cananéia. 
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Os extremos de variação do componente longitudinal da velocidade na Barra de 

Cananéia são muito próximos aos observados na primeira etapa, com extremos de enchente 

e vazante iguais a -0,6 m s-1 e 1,4 m s-1 . Entretanto, devido a maior estratificação vertical 

de salinidade e, em conseqüência, da maior intensidade do componente baroclínica da força 

de gradiente de pressão, a intensidade da corrente de enchente nas proximidades do fundo é 

relativamente grande. Tal como na etapa anterior, o movimento transversal é pouco intenso 

(<0,1 m s-1 em módulo) (Fig. 4.2.23d,e). 

A intensidade de vazante na Baía do Trapandé foi menor, chegando a 0,9 m s-1 . Tal 

como na Barra de Cananéia, as correntes secundárias foram, em módulo, inferiores a 0,1 m 

s-1 (Fig. 4.2.24d,e). No Mar de Cananéia as correntes de vazante foram bem mais intensas 

do que na etapa anterior, chegando a -1,2 m s-1, indicando a maior influência do 

componente de velocidade gerado pela descarga fluvial.  Em relação ao movimento 

estuário acima, foram observados núcleos de enchente nas proximidades do fundo com 

velocidade próxima a 0,6 m/s, indicando uma maior intensidade do componente baroclínico 

da força de gradiente de pressão devido ao aumento da estratificação vertical. Tal como no 

período anterior, o máximo do componente transversal (0,15 m s -1) esteve associado ao 

máximo da vazante (Fig. 4.2.22d,e). 

Na Barra de Cananéia, durante essa etapa, o perfil médio de velocidade passou a 

apresentar movimentos bidirecionais (circulação gravitacional) típicos de um estuário 

parcialmente misturado: estuário abaixo na camada superior e estuário acima na camada 

mais profunda, com o nível de movimento nulo em Z=-0,4. O valor estacionário obtido 

para esse componente foi muito próximo a zero e com sinal negativo. E o perfil médio de 

salinidade apresentou uma haloclina relativamente intensa (Fig. 4.2.26a,b). 

As características dos perfis verticais médios do componente longitudinal de 

velocidade e da salinidade na Baía do Trapandé e no Mar de Cananéia também são típicos 

de estuários parcialmente misturados, no entanto em relação à primeira etapa, houve uma 

intensificação no componente baroclínico da força de gradiente de pressão. A profundidade 

de movimento nulo foi observada em Z=-0,5 e Z=-0,4, respectivamente. (Figs. 4.2.27a,b e 

4.2.25a,b).  

Essas mudanças nas características da circulação, entre as duas etapas, confirmam o 

aumento do aporte fluvial já observado para a segunda etapa do experimento. Entretanto, na 
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Barra de Cananéia e na Baía do Trapandé, o movimento resultante é estuário acima, dessa 

forma o sinal do componente de velocidade gerado pela descarga fluvial não foi observado. 

Esse resultado pode ter ocorrido em conseqüência do período amostrado compreender 

apenas um ciclo completo de maré e, dessa forma, ser afetado por um eventual 

represamento de água no interior do estuário ocasionado pela ação do vento durante o 

período de amostragem. Resultado semelhante foi obtido por Hunkins (1981) ao calcular a 

velocidade residual (velocidade longitudinal média durante dois ciclos completos de maré e 

ao longo da seção transversal do canal estuarino) para três estações fixas no Estuário 

Hudson, o qual foi associado às perturbações que interferem na simulação da 

estacionaridade do sistema (incidência de vento, efeitos de perturbações remotas no 

movimento da maré, atrito causado pela geometria) quando o levantamento de dados é 

efetuado durante um curto período de tempo (poucos ciclos de maré). 

Devido ao aumento da descarga fluvial, evidenciado pelo decréscimo da salinidade, 

todas as estações fixas  apresentaram haloclinas acentuadas e com alto gradiente vertical. 

Durante o período de observações o número de Richardson por camadas foi quase sempre 

superior a 20, indicando grande estabilidade gravitacional e atenuação da mistura vertical. 

Apenas no Mar de Cananéia, RiL foi menor do que 20 nas estofas de maré, indicando 

eventos de moderada estratificação vertical (Figs. 4.2.28, 4.2.29 e 4.2.30). 

O transporte advectivo de sal na Barra de Cananéia foi predominantemente causado 

pelas parcelas dispersivas geradas pelo bombeamento da maré e pela circulação 

gravitacional. Nessa etapa, a defasagem entre u (t) e S (t) foi inferior a 3 horas (menor que 

90o), dessa forma a parcela do bombeamento da maré apresentou uma orientação normal 

(estuário acima). O aumento da intensidade do componente baroclínico do gradiente de 

pressão, ocorrido nesta etapa, ocasionou um aumento da contribuição da parcela para o 

transporte total de sal devido à circulação gravitacional que, segundo Hunkins (1981), é a 

parcela mais sujeita às mudanças no padrão de circulação. Como a intensidade da 

velocidade residual foi muito próxima de zero e estuário acima, o correspondente transporte 

de sal também foi muito pequeno, e de natureza dispersiva. Esse fenômeno também ocorreu 

na Baía do Trapandé e ambos provavelmente foram devido ao represamento de água no 

interior do estuário gerado pelo vento na região costeira adjacente (Figs. 4.2.32, 4.2.33).  

No mar de Cananéia, o transporte advectivo de sal, tal como na primeira etapa, foi 
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dominado pela parcela advectiva gerada pela descarga fluvial, sendo seguida agora pela 

parcela gerada pela circulação gravitacional.(Fig. 4.2.31). 

Como na Barra de Cananéia e na Baía do Trapandé as velocidades residuais foram 

estuário acima e com sentido oposto ao da velocidade gerada pela descarga fluvial, esses 

valores não puderam ser utilizados para calcular o parâmetro circulação e, em 

conseqüência, não foi possível classificar o canal estuarino com o Diagrama Estratificação-

circulação. Mas, de acordo com a estratificação de salinidade, a Barra de Cananéia e a Baía 

do Trapandé, durante a segunda etapa do experimento, foram classificados como altamente 

estratificados, esses resultados podem ser confirmados ao compará-los com a variação do 

número adimensional RiL ao longo do ciclo de maré, os quais indicaram um alto grau de 

estabilidade (RiL>20) da coluna de água nessas duas estações (Figs. 4.2.29b, 4.2.30b). 

Os resultados para o Mar de Cananéia, nessa etapa, foram normais e a velocidade 

residual apresentou uma orientação estuário abaixo. Sendo assim, para esse canal foi 

utilizado o diagrama, o qual resultou no Tipo 2b, ou seja, parcialmente misturado com alta 

estratificação vertical (Fig. 4.2.34). Como ν=0,5, os processos advectivo e de difusão 

turbulenta contribuíram igualmente para o transporte de sal estuário acima. Essa mudança 

na classificação, da primeira para a segunda etapa do experimento, indica novamente um 

provável aumento da descarga fluvial e conseqüente acréscimo na estratificação vertical, 

levando a uma intensificação do componente baroclínico do gradiente de pressão e gerando 

uma circulação gravitacional mais intensa. 

A síntese dos resultados obtidos durante o experimento de verão, discutidos acima,  

é apresentada nas tabelas 5.1 e 5.2. 
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Tabela 5.1: Síntese dos resultados obtidos durante a primeira etapa do experimento de verão.  
Condições de maré de 
sizígia 

Barra de Cananéia Baía do Trapandé Sul do Mar de 
Cananéia 

 
 
Efeitos barotrópico e 
baroclínico 

• u(t) lidera h(t) entre 3 
a 4 horas 
• h(t) lidera S(t) em 2 
horas 
• Movimentos 
unidirecionais  

• u(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) lidera S(t) em 1 
hora 
• Circulação 
gravitacional 

• v(t) lidera h(t) entre 2 
a 3 horas 
• h(t) lidera S(t) em 1 
hora  
• Circulação 
gravitacional 

T (oC) [26,8 ; 27,5] [26,4 ; 27,4] [27,2 ; 29] 
S [27 ; 31] [23 ; 29] [24 ; 32] 

σt (kg m-3) [16,6 ; 19,6] [14 ; 18] [14 ; 20] 
u (m s-1) [-1,0 ; 1,4] [-0,6 ; 1,4] [0,6 ; -0,1] 

 
 
Valores 
extremos 

v (m s-1) |0,15| |0,15| [0,6 ; -1,0] 
Transporte advectivo de sal 
(kg m-1s-1) 

71,85  29,45 -13,62 

 
Componentes dominantes 
do transporte advectivo de 
sal   
 

• Descarga fluvial 
(68,51 kg m-1s-1) 
• Bombeamento da 
maré 
(6,27 kg m-1s-1) 

• Descarga fluvial  
(33,5 kg m-1s-1) 
• Transporte de Stokes  
(-2,5 kg m-1s-1) 

• Descarga fluvial  
(-17,92 kg m-1s-1) 
• Transporte de Stokes  
(2,77 kg m-1s-1) 

 
Estabilidade da coluna de 
água 

• RiL<20 durante a 
maior parte do ciclo da 
maré 

• RiL>20 nas estofas e 
RiL<2 durante enchente 
e vazante 

• RiL<20 ao longo do 
ciclo da maré atingindo 
valores de inferiores a 2 

Classificação 
 

•Tipo 2a 
•ν=0,99 

•Tipo 2a 
•ν=0,99 

•Tipo 2a 
•ν=0,99 

 
Tabela 5.2: Síntese dos resultados obtidos durante a segunda etapa do experimento de verão.  
Condições de maré de 
sizígia 

Barra de Cananéia Baía do Trapandé Sul do Mar de 
Cananéia 

 
 
Efeitos barotrópico e 
baroclínico 

• u(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) lidera S(t) em 1 
hora 
• Circulação 
gravitacional 

• u(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) lidera S(t) em 1 
hora 
• Circulação 
gravitacional 

• v(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) lidera S(t) em 1 
hora  
• Circulação 
gravitacional 

T (oC) [24,8 ; 27] [24,5 ; 26,5] [25 ; 25,9] 
S [12 ; 30] [8 ; 28] [13 ; 30] 

σt (kg m-3) [6 ; 18] [5 ; 17] [7 ; 18] 
u (m s-1) [-0,6 ; 1,4] [-0,6 ; 0,9] |0,15 | 

 
 
Valores 
extremos 

v (m s-1) |0,1| |0,1| [0,6 ; -1,2] 
Transporte advectivo de sal 
(kg m-1s-1) 

-24,13  5,67 -3,15 

 
Componentes dominantes 
do transporte advectivo de 
sal   
 

•Bombeamento da maré 
(-13,78 kg m-1s-1) 
•Circulação 
gravitacional 
(-7,19 kg m-1s-1) 

•Bombeamento da maré 
(1,98 kg m-1s-1) 
•Circulação 
gravitacional 
(-3,75 kg m-1s-1) 

• Descarga fluvial  
(-7,39 kg m-1s-1) 
•Circulação 
gravitacional 
(2,81 kg m-1s-1) 

 
Estabilidade da coluna de 
água 

• RiL>20, ao longo de 
todo o ciclo da maré 

• RiL>20, ao longo de 
todo o ciclo da maré 

• RiL<20, ao longo de 
todo o ciclo da maré 

Classificação 
 

•altamente estratificado 
 

• altamente estratificado 
 

•Tipo 2b 
•ν=0,5 
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5.3) Experimento de outono 

 

 Na primeira etapa do experimento de outono, na Barra de Cananéia, embora em 

época de sizígia, a co-oscilação da maré foi assimétrica e a enchente demorou cerca de 8 

horas. O correspondente efeito barotrópico gerou corrente de enchente com variação 

irregular e a intensidade máxima foi observada no instante muito próximo da estofa de 

enchente. Por sua vez, a variação temporal da salinidade média na coluna de água esteve 

praticamente em fase com a maré (Fig. 4.3.2a,b). Essa assimetria da oscilação da superfície 

livre propagou-se estuário acima gerando também variações irregulares nas intensidades 

das velocidades de enchente na Baía do Trapandé e Mar de Cananéia (Figs. 4.3.3a e 

4.3.1a). Tal como nos experimentos já discutidos, a oscilação da superfície livre ao longo 

do ciclo da maré liderou as variações da salinidade (Figs. 4.3.3b e 4.3.1b). 

  As estruturas verticais das variações temporais das propriedades hidrográficas das 

estações II (Barra de Cananéia) e III (Baía do Trapandé) possuem feições semelhantes, 

embora com valores diferentes. As variações de temperatura ocorreram em estreitos 

intervalos: 22,3-22,7oC e 22,3-22,8oC, respectivamente (Figs. 4.3.5a e 4.3.6a). Os valores 

de salinidade na Barra de Cananéia, variaram no intervalo 20-32 (Fig. 4.3.5b), e na Baía do 

Trapandé entre 16-28 (Fig. 4.3.6b). Na estação I (Mar de Cananéia), as variações de 

temperatura e salinidade ocorreram em intervalos de 23,6oC a 23oC (Fig. 4.3.4a) e 17 a 33 

(Fig. 4.3.4b), respectivamente. Os máximos e mínimos de salinidade, no Mar de Cananéia, 

ocorreram na forma de núcleos no fundo e na superfície, respectivamente, ligeiramente 

defasados dos instantes de ocorrência das marés alta e baixa. A menor espessura da camada 

de maior gradiente vertical de salinidade na Barra de Cananéia sugere a maior eficiência da 

mistura vertical. As configurações das isohalinas e isopicnais, novamente, apresentaram-se 

semelhantes, confirmando a salinidade como a principal variável independente da equação 

de estado (Figs. 4.3.5a,b,c; 4,3,6a,b,c e 4.3.4a,b,c). 

As Figuras 4.3.5d e 4.3.6d mostram, no domínio espaço-temporal, as defasagens das 

intensidades máximas de enchente e vazante do componente longitudinal, os instantes de 

ocorrência da maré baixa e alta, e as correspondentes assimetrias observadas na Barra de 

Cananéia e na Baía do Trapandé. Os extremos de intensidade de enchente, -1,0 m s-1 e -0.8 

m s-1, e de vazante 2 m s-1 e 1,2 m s-1, respectivamente, lideram a maré alta com uma 
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defasagem de aproximadamente 2 horas. Os componentes transversais de velocidade têm 

valores máximos de 0,1 m s-1 e 0,3 m s-1 (em módulo), respectivamente, bem menos 

intensos do que os correspondentes componentes longitudinais (Figs. 4.3.5e e 4.3.6e). Esses 

valores máximos estão associados às correntes de vazante, nas quais o componente 

transversal apresentou movimentos para sul ( em direção a Ilha do Cardoso) ao longo de 

toda a coluna de água. 

No Mar de Cananéia (estação I), os extremos dos eventos enchente e vazante 

também foram observados na forma de núcleos, com intensidades de 0,8 m s-1 e -1 m s-1 

(Fig. 4.3.4e), sendo menores que os observados na Barra de Cananéia e na Baía do 

Trapandé. Os movimentos longitudinais de enchente (v>0) foram mais intensos do que os 

transversais (-0,1 m s-1, com o sinal negativo indicando movimentos para oeste - da ilha 

Comprida para a Ilha de Cananéia) (Fig. 4.3.4d). Entretanto, na vazante, ao extremo do 

componente longitudinal de velocidade (-1 m s-1) esteve associado uma estrutura bastante 

complexa do componente transversal, com movimentos com sentido leste (da ilha de 

Cananéia para a ilha Comprida) e com intensidade próxima a 0,3 m s-1 na superfície e 

movimentos em sentido contrário com intensidade de até -0,1 m s-1 nas camadas mais 

profundas. Feição semelhante foi observada também no experimento anterior (verão), o que 

reforça a hipótese da influência da geometria do canal no condicionamento de movimentos 

estuário abaixo. 

Nas três estações foram observadas correntes longitudinais de enchente com 

variação irregular, esse resultado é concordante com o obtido para efeito barotrópico já 

analisado. Essa perturbação ocorrida nas três estações pode ser associada a ação do vento 

na região costeira adjacente, provocando o represamento da água no interior do sistema. 

Na Barra de Cananéia, embora o perfil vertical de salinidade apresente uma haloclina 

relativamente intensa, o perfil médio de velocidade mostrou movimentos unidirecionais 

(estuário bem misturado), mas com sentido estuário acima (Fig. 4.3.8a,b). Por sua vez, as 

características dos perfis verticais médios do componente longitudinal da velocidade e da 

salinidade na Baía do Trapandé são típicos da circulação gravitacional de estuários 

parcialmente misturados e com alta estratificação vertical, na qual a circulação é forçada 

principalmente pela maré, tendo o componente baroclínico da força de gradiente de pressão 

como forçante secundária (Figs. 4.3.9a,b). A profundidade de movimento nulo foi 
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observada muito próxima à profundidade média da coluna de água (Z=-0,6). No Mar de 

Cananéia, as condições se apresentaram semelhantes às da Barra de Cananéia, com o perfil 

médio de velocidade indicando movimento estuário acima (estuário bem misturado) e o 

perfil vertical de salinidade com uma variação relativamente intensa (Figs. 4.3.7a,b). 

Essas discrepâncias, entre os perfis de velocidade e salinidade surgidas nestas duas 

estações, podem ser relacionadas com a assimetria observada na co-oscilação da maré 

(Figs. 4.3.2, 4.3.1). Entretanto, nas estações I e II, os cálculos das médias no espaço e no 

tempo da velocidade longitudinal resultaram em um movimento estuário acima, dessa 

forma o sinal do componente de descarga de água doce não foi observado (Figs. 4.3.7a, 

4.3.9a). Essa característica também foi observada no experimento anterior e relacionada 

com o curto período de amostragem (um ciclo completo de maré), o efeito causado no 

sistema pela ação do vento e a variação irregular das correntes de enchente causada pela 

assimetria na co-oscilação da maré, não sendo possível simular adequadamente as 

condições de estacionáridade impostas pela teoria.  

Todas as estações fixas apresentaram uma haloclina acentuada, sendo mais evidente 

nas estações localizadas na Barra de Cananéia (II) e Baía do Trapandé (III) (Figs. 4.3.10a, 

4.3.11a, 4.3.12a). Durante quase todo o período de observação o número de Richardson por 

camadas foi superior a 20, indicando grande estabilidade gravitacional e atenuação da 

mistura vertical. Entre as estofas de maré, RiL apresentou valores muito altos, que estão 

associados às baixas velocidades de corrente surgidas com a variação irregular ocorrida 

nesse período (Figs. 4.3.10b, 4.3.11b, 4.3.12b), como visto através dos respectivos gráficos 

de isopletas (Figs. 4.3.3e, 4.3.4d, 4.3.5d) e do efeito barotrópico (Figs. 4.3.1a, 4.3.2a, 

4.3.3a). 

Como na Barra de Cananéia a intensidade da velocidade residual foi muito alta e 

estuário acima, o correspondente transporte de sal foi predominante e de natureza 

dispersiva, seguido pelo transporte de Stokes, também de natureza dispersiva (Fig. 4.3.14). 

Resultado semelhante foi obtido por Hunkins (1981) no Estuário Hudson, que atribuiu o 

fato ao curto período de amostragem, como já discutido anteriormente, sendo insuficiente 

para filtrar a ação das várias forçantes atuantes no sistema. Em substituição a média espaço-

temporal do componente longitudinal de velocidade ele utilizou-se da velocidade de 

descarga fluvial calculada a partir de dados de vazão da bacia de drenagem local. Esse 
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procedimento não foi possível no presente trabalho devido à inexistência de monitoramento 

rotineiro dos rios que compõem a bacia de drenagem, responsáveis pelo aporte fluvial no 

sistema em estudo. As parcelas predominantes do transporte advectivo de sal na Baía do 

Trapandé foram as dos transportes advectivos gerados pela descarga de água doce e pelo 

bombeamento da maré, que apresentou um sentido estuário abaixo, agindo assim como um 

termo contra-dispersivo, o qual pode ter surgido devido às perturbações ocorridas nas 

oscilações de u (t) e S (t), uma vez que a parcela do bombeamento da maré é dependente 

desse dois termos (Fig. 4.3.15). No Mar de Cananéia a velocidade residual apresentou um 

comportamento semelhante ao da Barra de Cananéia, sendo ambos provavelmente 

provocados pelo represamento de água no interior do estuário causado pela ação do vento 

na região costeira adjacente. Dessa forma, a parcela  predominante do transporte foi devido 

à ação da velocidade residual de natureza dispersiva, seguida pela parcela advectiva gerada 

pelo bombeamento da maré que, tal como na Baía do Trapandé, pode ser uma consequência 

das pertubações observadas nas oscilacões u (t) e S (t)  (Fig. 4.3.13). 

Como na Barra de Cananéia e no Mar de Cananéia as velocidades residuais foram 

estuário acima e com sentido oposto ao da velocidade gerada pela descarga fluvial, esses 

valores não puderam ser utilizados para calcular o parâmetro circulação e, em 

conseqüência, não foi possível classificar o canal estuarino com o Diagrama Estratificação-

circulação. Mas, de acordo com a estratificação de salinidade, a Barra de Cananéia e o Mar 

de Cananéia foram classificados como altamente estratificados. Esse resultado é 

confirmado através da análise da variação dos respectivos números adimensionais RiL ao 

longo do ciclo de maré, os quais indicaram um alto grau de estabilidade (RiL>20) da coluna 

de água nessas duas estações (Figs. 4.3.12b, 4.3.10b). Os resultados para a Baía do 

Trapandé foram normais e a velocidade residual estava orientada estuário abaixo. Sendo 

assim, de acordo com o Diagrama Estratificação-circulação, a Baía foi classificada como 

Tipo 2b, ou seja, parcialmente misturado com alta estratificação vertical (Fig. 4.3.16). 

Como ν=0,79, os processos de difusão turbulenta predominaram sobre os advectivos, para 

o transporte de sal estuário acima com o percentual de 79%. 

Na segunda etapa de outono, a circulação longitudinal e o correspondente efeito 

advectivo na redistribuição da salinidade apresentaram um padrão típico para condições de 

maré de quadratura, com oscilações de corrente, salinidade e maré entre as estofas. A 
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corrente de maré, gerada pelo efeito barotrópico da co-oscilação da maré na Barra de 

Cananéia (estação II), lidera a maré com a defasagem de 2 horas e esta lidera em 1 hora a 

variação correspondente da salinidade. Fenômenos semelhantes ocorrem na Baía do 

Trapandé e no Mar de Cananéia, sendo que neste a maré cheia lidera a salinidade em 2 

horas e na maré baixa ocorrem em fase (Figs. 4.3.20a,b, 4,3,221a,b e 4.3.19a,b).  

Na Barra de Cananéia a temperatura, salinidade e densidade variaram nos intervalos 

20,8-21,6oC, 24-32 e 17-22 em unidades de Sigma-t, respectivamente (Fig. 4.3.23a,b,c). Na 

Baía do Trapandé e no Mar de Cananéia a variação dessas propriedades ocorreram nos 

intervalos 19-21,6oC, 25-31, 17-21 e 22-21,5oC, 18-30 e 12-20 (4.3.24a,b,c e 4.3.22a,b,c), 

respectivamente.  

Os extremos de variação do componente longitudinal da velocidade na Barra de 

Cananéia são menores que os observados na primeira etapa, com os de enchente e vazante 

iguais a -0,6 m s-1  e 0,8 m s-1, liderando a maré alta com uma defasagem de 

aproximadamente 2 horas . Tal como na etapa anterior, o movimento transversal é pouco 

intenso (<0,1 m s-1 em módulo) (Fig. 4.3.23d,e).  

Na Baía do Trapandé as correntes longitudinais apresentaram feições semelhantes 

às da Barra de Cananéia mas com menor intensidade, com extremos de enchente e vazante 

iguais a -0,4 m s-1  e 0,6 m s-1. E as correntes secundárias foram, em módulo, inferiores a 

0,1 m s-1 (Fig. 4.3.24d,e). 

No Mar de Cananéia os extremos de enchente e vazante foram iguais a 0,4 m s-1 e -

0,8 m s-1. As correntes de vazante apresentaram-se mais intensas nas camadas superficiais 

e, próximo às estofas, observaram movimentos bi-direcionais por um período de 

aproximadamente 2 horas; essas ocorrências indicam que nesse período houve uma maior 

influência do componente de velocidade gerada pela descarga fluvial e do componente 

baroclínico da força de gradiente de pressão. Nessa segunda etapa, sob a infuência da maré 

de quadratura, os movimentos foram menos intensos, não havendo a ocorrência de 

extremos de correntes transversais associados aos extremos de vazante (Fig. 4.3.22d,e). 

 Em relação ao movimento estuário acima, foram observados períodos de 

movimento nulo, sem a ocorrência de inversão do movimento, durante a enchente para as 

três estações, sendo esse um comportamento típico para as condições de maré de 

quadratura. 
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As estruturas verticais das variações temporais das propriedades hidrográficas e dos 

componentes longitudinais e transversais de velocidade nas estações fixas II, III e I 

indicam, em relação à primeira etapa, uma menor mistura vertical. Essa mudança 

provocada na estratificação vertical, entre as duas etapas do experimento, está 

intrinsicamente relacionada às baixas velocidades de correntes geradas durante a maré de 

quadratura, as quais não são tão eficientes para gerar turbulência suficiente para 

desenvolver a mistura. 

Na Barra de Cananéia, o perfil médio de velocidade apresenta movimentos 

bidirecionais (circulação gravitacional) típicos de um estuário parcialmente misturado, com 

o nível de movimento nulo em Z=-0,3. O perfil médio de salinidade apresenta um gradiente 

vertical relativamente intenso (Fig. 4.3.26a,b). As características dos perfis verticais médios 

do componente longitudinal de velocidade na Baía do Trapandé e no Mar de Cananéia, 

também são típicos de estuários parcialmente misturados e a camada de movimento nulo 

foi observada em Z=-0,3 e Z=-0,2, respectivamente. Os perfis médios de salinidade nessas 

duas estações apresentam, como na Barra de Cananéia, gradientes verticais relativamente 

intensos (Figs. 4.3.27a,b e 4.3.25a,b). Nas três estações, a circulação teve como forçante 

principal a maré, desempenhando o componente baroclínico da força de gradiente de 

pressão um efeito secundário. Sendo que nessa segunda etapa do experimento, realizada 

durante maré de quadratura, o componente baroclínico exerceu uma inflûencia maior na 

circulação, acompanhado de uma diminuição na intensidade da forçante da maré. 

O movimento resultante calculado para nas três estações foi em sentido estuário 

acima, não sendo possível observar o sinal do componente de velocidade gerado pela 

descarga fluvial. Como analisado anteriormente, esse fenômeno pode ter ocorrido pelo fato 

de ter sido amostrado apenas um ciclo completo de maré e eventual represamento de água 

no interior do estuário pela ação do vento durante o período de amostragem. 

Durante o período de observações o número de Richardson por camadas foi superior 

a 20, aproximando-se desse limite durante os períodos de maior intensidade de corrente, o 

que indica grande estabilidade gravitacional e atenuação da mistura vertical (Figs. 4.3.28, 

4.3.29 e 4.3.30). Comparando-se com a etapa anterior ocorrida sob condições de maré de 

sizígia, nesta a mistura turbulenta se faz menos eficiente devido à menor intensidade das 

correntes de maré, próprias de maré de quadratura.  
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Como o sentido da velocidade residual foi estuário acima, nas três estações, o 

correspondente transporte de sal foi de natureza dispersiva. As parcelas predominantes do 

transporte advectivo de sal na Barra de Cananéia, Baía do Trapandé e Mar de Cananéia, 

foram as dos transportes dispersivos gerados pela velocidade residual e pela circulação 

gravitacional (Figs. 4.3.32, 4.3.33, 4.3.31). Embora o resultado obtido para a velocidade 

residual não seja representativo para o cálculo do componente do transporte gerado pela 

descarga fluvial, pode-se observar nas três estações a influência do componente baroclínico 

da força de gradiente de pressão, mais intenso nessa etapa do experimento, no transporte de 

sal através da parcela do transporte gerada pela circulação gravitacional. 

Não sendo possível aplicar o Diagrama Estratificação-circulação, uma vez que a 

velocidade residual (com sentido estuário acima) não foi representativa para a velocidade 

gerada pela descarga fluvial, as três estações fixas foram classificadas de acordo com a 

estratificação de salinidade. Dessa forma, as estações da Barra de Cananéia, Baía do 

Trapandé e Mar de Cananéia foram classificadas como altamente estratificados, esses 

resultados são concordantes com os obtidos através da análise da variação do número de 

Richardson por camadas ao longo do ciclo da maré, indicando um grau elevado de 

estabilidade vertical (RiL>20) para as três estações (Figs. 4.3.28b, 4.3.29b, 4.3.30b). 

 A síntese dos resultados obtidos durante o experimento de outono, discutidos acima,  

é apresentada nas tabelas 5.3 e 5.4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 227

Tabela 5.3: Síntese dos resultados obtidos durante a primeira etapa do experimento de outono.  
Condições de maré de 
sizígia 

Barra de Cananéia Baía do Trapandé Sul do Mar de 
Cananéia 

 
 
Efeitos barotrópico e 
baroclínico 

• assimetria em h(t) e 
u(t), enchente com 
duração de 8 horas  
• h(t) e S(t) em fase 
• Movimentos 
unidirecionais  

•mesma assimetria em 
h(t) e u(t) observada na 
estação II  
• h(t) lidera S(t) em 1 
hora 
• Circulação 
gravitacional 

• mesma assimetria em 
h(t) e v(t) observada nas 
estações II e III  
• h(t) lidera S(t) em 1 
hora  
• Movimentos 
unidirecionais 

T (oC) [22,3 ; 22,7] [22,3 ; 22,8] [23 ; 23,6] 
S [20 ; 32] [16 ; 28] [17 ; 33] 

σt (kg m-3) [14 ; 23] [10 ; 20] [11 ; 20] 
u (m s-1) [-1,0 ; 2,0] [-0,8 ; 1,2] [-0,1 ; 0,3] 

 
 
Valores 
extremos 

v (m s-1) |0,1| [-0,1 ; 0,3] [0,8 ; -1,0] 
Transporte advectivo de sal 
(kg m-1s-1) 

-25,59  11,58 31,53 

Componentes dominantes 
do transporte advectivo de 
sal   
 

•Velocidade residual 
(-21,61 kg m-1s-1) 
•Transporte de Stokes 
(-2,71 kg m-1s-1) 

•Descarga fluvial  
(10,56 kg m-1s-1) 
•Bombeamento da maré 
(2,21 kg m-1s-1) 

• Velocidade residual 
(36,04 kg m-1s-1) 
•Bombeamento da maré 
(-3,7 kg m-1s-1) 

Estabilidade da coluna de 
água 

• RiL>20 ao longo de 
todo do ciclo da maré 

• RiL>20 ao longo de 
todo do ciclo da maré 

• RiL>20 ao longo de 
todo do ciclo da maré 

Classificação 
 

•Altamente estratificado •Tipo 2b 
•ν=0,79 

• Altamente 
estratificado 

 
Tabela 5.4: Síntese dos resultados obtidos durante a segunda etapa do experimento de outono.  
Condições de maré de 
quadratura 

Barra de Cananéia Baía do Trapandé Sul do Mar de 
Cananéia 

 
 
Efeitos barotrópico e 
baroclínico 

• u(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) lidera S(t) entre 1 
e 2 horas 
• Circulação 
gravitacional 

• u(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) lidera S(t) entre 1 
e 2 horas  
• Circulação 
gravitacional 

• v(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) lidera S(t) entre 1 
e 2 horas 
• Circulação 
gravitacional 

T (oC) [20,8 ; 21,6] [19 ; 21,6] [21,5 ; 22] 
S [24 ; 32] [25 ; 31] [18 ; 30] 

σt (kg m-3) [17 ; 22] [18 ; 21] [12 ; 20] 
u (m s-1) [-0,6 ; 0,8] [-0,4 ; 0,6] |0,1| 

 
 
Valores 
extremos 

v (m s-1) |0,1| |0,1| [0,4 ; -0,8] 
Transporte advectivo de sal 
(kg m-1s-1) 

-24,92  -15,17 21,23 

 
Componentes dominantes 
do transporte advectivo de 
sal   
 

• Velocidade residual  
(-20,58 kg m-1s-1) 
• Circulação 
gravitacional 
(-1,94 kg m-1s-1) 

• Velocidade residual  
(-13,87 kg m-1s-1) 
• Circulação 
gravitacional 
(-1,09 kg m-1s-1) 

• Velocidade residual  
(18,13 kg m-1s-1) 
• Circulação 
gravitacional 
(2,84 kg m-1s-1) 

Estabilidade da coluna de 
água 

• RiL>20 ao longo de 
todo do ciclo da maré 

• RiL>20 ao longo de 
todo do ciclo da maré 

• RiL>20 ao longo de 
todo do ciclo da maré 

Classificação 
 

•Altamente estratificado •Altamente estratificado •Altamente estratificado
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 5.4) Experimento de inverno  

  

Na primeira etapa do experimento de inverno, sob condições de maré de sizígia, nas 

estações da Barra de Cananéia e da Baía do Trapandé (estações II e III, respectivamente) as 

variações do componente longitudinal de velocidade lideram as oscilações da superfície 

livre ao longo do ciclo da maré, e seus extremos de enchente e vazante ocorrem antes das 

marés alta e baixa, respectivamente, com uma defasagem de 1 hora (Figs. 4.4.2a e 4.4.3a). 

A oscilação da salinidade e o movimento da maré ocorrem praticamente em fase na estação 

II (Fig. 4.4.2b), enquanto que na Baía do Trapandé a maré lidera a salinidade em 

aproximadamente a 1 hora (4.4.3b). 

No sul do Mar de Cananéia (estação I) a variação temporal da superfície livre também está 

atrasada, com a defasagem de aproximadamente 2 horas, em relação ao componente 

longitudinal de velocidade. Por sua vez, as oscilações da salinidade e maré ocorrem 

praticamente em fase (Fig. 4.4.1). De acordo com a teoria da propagação de uma onda num 

canal estuarino com geometria simples, esses resultados evidenciam que a maré propaga-se 

estuário acima como uma onda mista. 

As estruturas verticais das variações temporais das propriedades hidrográficas 

(temperatura, salinidade e densidade) nas estações fixas  Barra de Cananéia (estação II) , 

Baía do Trapandé (estação III) guardam entre si algumas semelhanças, embora com valores 

diferentes. As variações de temperatura ocorreram em estreitos intervalos: 20,1-20,7oC e 

20,3-20,9oC, respectivamente. Os valores de salinidade na Barra de Cananéia, variaram no 

intervalo 26,2-29,8 e os de densidade entre 17,8-20,6 em unidades de sigma-t, enquanto que 

na estação III essas propriedades variaram entre 23-28 e 15,5-19,5 (Figs. 4.4.5a,b,c; 

4,4,6a,b,c). Os máximos e mínimos de salinidade ocorreram sempre na forma de núcleos no 

fundo e na superfície, respectivamente, ligeiramente defasados dos instantes de ocorrência 

das marés alta e baixa. 

No sul do Mar Cananéia, as variações de temperatura, salinidade e densidade 

ocorreram em intervalos de 20,8-21,5oC, 20-29 e 13-20 em unidades de sigma-t, 

respectivamente (4.4.4a,b,c). A disposição vertical da maior parte das isopicnais no Mar de 

Cananéia sugere a maior eficiência da mistura vertical. Como nos outros experimentos, 

houve grande semelhança entre as configurações das isohalinas e isopicnais. 
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Fazendo uma análise comparativa com os resultados de salinidade obtidos por 

Miyao et al. (1986) para uma estação localizada na região do sul do Mar de Cananéia 

(Ponta do Arrozal) durante o inverno de 1981 (15 e 16/07) observa-se uma certa 

semelhança na disposição das isohalinas, com extremos ocorrendo na forma de núcleos 

próximos às estofas de maré, porém com valores mais altos que os obtidos no presente 

trabalho. As mesmas características ocorrem ao comparar-se com os resultados de 

salinidade, e densidade, obtidos por Bonetti Filho (1995), também para a estação fixa 

localizada ao sul do Mar de Cananéia em agosto de 1993. Essa análise comparativa sugere 

para o atual trabalho (agosto de 1998) um maior aporte fluvial no sistema, que pode ser 

relacionado com a ausência, a partir de 1995, da barragem que impedia a intensa descarga 

de água doce através do canal Valo Grande.  

As Figuras 4.4.5d e 4.4.6d mostram, no domínio espaço-temporal, as defasagens das 

intensidades máximas de enchente e vazante do componente longitudinal, os instantes de 

ocorrência da maré baixa e alta, e as correspondentes assimetrias observadas na  Barra de 

Cananéia e na Baía do Trapandé. Observou-se extremos de intensidade de enchente -1,0 m 

s-1 e -0.8 m s-1 , e de vazante 1,4 m s-1 e 1,2 m s-1 para as estações II e III, respectivamente. 

Nestas duas estações os extremos de enchente lideram a maré alta com defasagens de 

aproximadamente 1 hora, confirmando os resultados obtidos para os respectivos efeitos 

barotrópicos já analisados. Os componentes transversais de velocidade têm valores 

máximos (0,2 m s-1 e 0,1 m s-1 em módulo, respectivamente) bem menos intensos do que as 

correspondentes componentes longitudinais (Figs. 4.4.5e e 4.4.6e). 

No Mar de Cananéia (estação I), os extremos dos eventos enchente e vazante com 

intensidades de 0,6 m s-1 e -0,8 m s-1 (Fig. 4.4.4e) foram bem menores do que as observadas 

na Barra de Cananéia e na Baía do Trapandé. Os movimentos longitudinais de enchente 

(v>0) foram mais intensos do que os transversais (-0,1 m s-1, com o sinal negativo 

indicando movimentos para oeste - da ilha Comprida para a Ilha de Cananéia) (Fig. 4.4.4d). 

Ao extremo de vazante do componente longitudinal de velocidade (-0.8 m s-1) estiveram 

associados movimentos transversais com sentido leste (da ilha de Cananéia para a ilha 

Comprida) ao longo da coluna de água até as proximidades do fundo e com intensidade 

máxima de 0,3 m s-1 na superfície, indicando a influência exercida pela da geometria do 

sistema em condicionar os movimentos transversais.  
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Em agosto de 1993, ao sul do Mar de Cananéia, Bonetti Filho (1995) obteve 

extremos de enchente e vazante com intensidades de 0,6 m s-1 e -0,4 m s-1, respectivamente. 

Sendo o extremo de vazante equivalente à metade do valor obtido no presente trabalho, 

sugerindo para o período de agosto de 1998, uma maior contribuição do componente da 

velocidade devido à descarga fluvial. 

Nas três estações os perfis médios de velocidade mostraram movimentos estuário 

abaixo na superfície e estuário acima na camada de fundo (circulação gravitacional) com 

profundidades de movimento nulo, para as estações II, III e I, observadas à profundidade 

Z=-0,3, Z=-0,6 e Z=-0,6, respectivamente (Figs. 4.4.7a, 4.4.8a e 4.4.9a). Os perfis médios 

de salinidade nas três estações apresentaram um pequeno gradiente vertical (Figs. 4.4.7b, 

4.4.8b e 4.4.9b). Essas características são típicas de estuários parcialmente misturados com 

fraca estratificação vertical, onde a circulação tem como forçante principal a maré com o 

componente baroclínico da força de gradiente de pressão desempenhando um efeito 

secundário. Entretanto nas estações I e II a velocidade residual apresentou um sentido 

estuário acima, dessa forma o sinal do componente de descarga de água doce não foi 

observado (Figs. 4.4.7a, 4.4.9a). Sugerindo que a ação de uma forçante externa 

(provavelmente o vento) associada a um curto período de amostragem levam a uma 

impossibilidade de simulação das condições estacionárias do sistema exigido pela teoria. 

O perfil médio de velocidade longitudinal obtido, em agosto de 1993, por Bonetti 

Filho (1995) para Mar de Cananéia mostrou um movimento bidirecional, típico da 

circulação gravitacional, com uma intensidade de 0,02 m s-1 na camada de fundo e o perfil 

médio de salinidade apresentou uma variação entre superfície e fundo entre 30-30,1 esses 

resultados equivalem a um terço da velocidade na camada de fundo e a aproximadamente 

10% da variação da salinidade ao longo da coluna de água obtidos para agosto de 1998, 

indicando um acréscimo do componente baroclínico da força de gradiente de pressão e do 

aporte fluvial no sistema para o presente trabalho.   

Nessa etapa nenhuma das três estações (Barra de Cananéia, Baía do Trapandé e Mar 

de Cananéia) apresentou uma haloclina marcante (Figs. 4.4.11a, 4.4.12a e 4.4.10a) e 

durante a maior parte do período de observação o número de Richardson por camadas (RiL) 

foi inferior a 20, ultrapassando esse limite apenas nos instantes de estofa de maré baixa e 

apenas na estação I durante a estofa de maré alta. Nos períodos de maior turbulência (entre 
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as estofas), RiL atingiu valores menores que 2, indicando fraca estabilidade vertical e 

mistura acentuada (Figs. 4.4.11b ,4.4.12b e 4.4.10b). 

Nos cálculos dos componentes do transporte de sal na Barra de Cananéia, a média 

espacial e temporal da velocidade longitudinal resultou em movimento estuário acima. 

Dessa forma, as parcelas predominantes foram os transportes dispersivos associados à 

velocidade residual e ao transporte de Stokes (Fig. 4.4.14). Entretanto, na Baía do Trapandé 

as parcelas predominantes do transporte de sal foram o transporte advectivo gerado pela 

descarga fluvial e o transporte dispersivo de Stokes (Fig. 4.4.15). E no Mar de Cananéia, 

onde a velocidade residual também foi de natureza dispersiva, o transporte de sal foi 

dominado pelas parcelas dispersivas geradas pelo transporte de Stokes e pelo bombeamento 

da maré (Fig. 4.4.13). Como discutido anteriormente, o caráter contra-advectivo da parcela 

gerada pelo transporte de Stokes provavelmente se originou pela ação das forças de atrito 

produzidas pela topografia complexa do sistema, bem como pelo pequeno período de 

amostragem.   

Como na Barra de Cananéia e no Mar de Cananéia as velocidades residuais 

apresentaram sentidos estuário acima, ou seja, sentidos opostos ao da velocidade gerada 

pela descarga fluvial, esses valores não puderam ser utilizados para calcular o parâmetro 

circulação e, em conseqüência, não foi possível classificar o canal estuarino com o 

Diagrama Estratificação-circulação. Mas, de acordo com a estratificação de salinidade, as 

estações II e I puderam ser classificadas como do tipo bem misturado. Esse resultado pode 

ser confirmado através da variação de RiL ao longo do ciclo da maré, já analisados para 

estas estações, os quais apresentaram durante a maior parte do período valores abaixo de 

20, chegando a valores mínimos bem inferiores a 2, indicando condições de fraca 

estabilidade vertical da coluna de água (Figs. 4.4.11b, 4.4.10b). Os resultados para a Baía 

do Trapandé foram normais e a velocidade residual estava orientada estuário abaixo. Sendo 

assim, esse canal foi classificado como Tipo 2a pelo Diagrama Estratificação-circulação, ou 

seja, parcialmente misturado com fraca estratificação vertical (Fig. 4.4.16). Como ν=0,98, 

os processos de difusão turbulenta predominaram para o transporte de sal estuário acima 

com o percentual de 98%. 

Na segunda etapa de inverno, também sob condições de sizígia, a circulação 

longitudinal e o correspondente efeito advectivo na redistribuição da salinidade tem um 
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padrão semelhante ao da primeira etapa. A corrente de maré, gerada pelo efeito barotrópico 

da co-oscilação da maré na Barra de Cananéia (estação II), lidera a maré com a defasagem 

de 3-4 horas e esta é liderada pela variação correspondente da salinidade [S=S(t)], mas com 

uma menor defasagem (1-2 horas)  (Fig. 4.4.20a,b). 

Na Baía do Trapandé, as variações do componente longitudinal de velocidade lideram as 

oscilações da superfície livre com uma defasagem aproximadamente 2 horas, apresentando 

durante a enchente um comportamento irregular com uma diminuição e aumento, logo em 

seguida, na sua intensidade. Essa perturbação pode ter ocorrido devido a ação do vento 

durante a amostragem. A variação correspondente da salinidade está atrasada 

aproximadamente 1 hora em relação à oscilação da maré (4.4.21a,b).  

No sul do Mar de Cananéia (estação I), a variação temporal da superfície livre está 

atrasada, com uma defasagem de 1-2 horas, em relação ao componente longitudinal de 

velocidade. Por sua vez, as oscilações de salinidade e maré ocorrem defasadas em menos de 

1 hora, com a segunda liderando a primeira (Fig. 4.4.19a,b). Nessa etapa a propagação da 

onda de maré estuário acima também se portou como uma onda mista.  

As estruturas verticais das variações temporais das propriedades hidrográficas e dos 

componentes longitudinais e transversais de velocidade nas estações fixas II, III e I indicam 

que houve, em relação à primeira etapa, um decréscimo da temperatura, salinidade e 

densidade. Essas propriedades passaram a variar nos intervalos 21,6-20,8oC, 24-30 e 16,5-

20,5 em unidades de Sigma-t; 22,5-21,5oC, 19-29 e 11-19; 22,6-21,6oC, 22-26 e 14-18 

(Figs. 4.2.23a,b,c, 4.2.24a,b,c e 4.2.22a,b,c), respectivamente. Essas variações indicam, em 

relação a primeira etapa, a ocorrência de uma aparente intensificação na descarga fluvial.  

O extremo de vazante do componente longitudinal da velocidade na Barra de 

Cananéia apresentou um valor maior ao observado na primeira etapa, 1,4 m s-1 , enquanto 

que o de enchente foi bem menor com valor igual a -0,6 m s-1. Esses extremos lideraram as 

marés alta e baixa com uma defasagem de aproximadamente 2 horas. Essa diferença entre 

as velocidades da primeira e segunda etapa indica uma intensificação no componente da 

velocidade gerada pela descarga fluvial. Tal como na etapa anterior, o movimento 

transversal é pouco intenso (<0,2 m s-1 em módulo) (Fig. 4.4.23d,e).  

A intensidade de vazante na Baía do Trapandé foi menor que na Barra de Cananéia 

e de mesma intensidade que na etapa anterior, chegando a 0,8 m s-1. Durante a enchente, 
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houve um período de aproximadamente 3 horas onde ocorreu uma diminuição na 

intensidade da velocidade, tal como observado para o efeito barotrópico, provavelmente 

causada pela ação do vento sobre o sistema. As correntes secundárias foram, em módulo, 

inferiores a 0,1 m s-1 (Fig. 4.4.24d,e). 

No Mar de Cananéia, as correntes de vazante foram bem mais intensas do que na 

etapa anterior, chegando -1,1 m s-1, indicando a maior influência do componente de 

velocidade gerada pela descarga fluvial.  Em relação ao movimento estuário acima, foram 

observados núcleos de enchente nas proximidades do fundo com velocidade próxima a 0,3 

m s-1, indicando uma circulação forçada pela parcela baroclínica da força de gradiente de 

pressão. Tal como no período anterior, o máximo do componente transversal (0,3 m s -1) 

esteve associada ao máximo da vazante (Fig. 4.4.22d,e). 

Na Barra de Cananéia, o perfil médio de velocidade apresenta movimentos 

bidirecionais (circulação gravitacional) típicos de um estuário parcialmente misturado, com 

o nível de movimento nulo em Z=-0,5. O valor estacionário desse componente é muito 

próximo de zero e em sentido estuário acima. O perfil médio de salinidade apresenta um 

gradiente vertical pouco intenso (Fig. 4.4.26a,b). As características dos perfis verticais 

médios do componente longitudinal de velocidade na Baía do Trapandé e no Mar de 

Cananéia, também são típicos de estuários parcialmente misturados e a camada de 

movimento nulo foi observada em Z=-0,2 e Z=-0,4, respectivamente. (Figs. 4.2.27a e 

4.2.25a). E o movimento resultante nas duas estações é próximo a zero e estuário acima. 

Como na Barra de Cananéia, os perfis médios de salinidade para as duas estações 

apresentaram um gradiente vertical de baixo valor, sendo que no Mar de Cananéia esse 

valor foi 2 unidades maior que o obtido na etapa anterior. A diminuição dos valores de 

salinidade na superfície indicam que a descarga fluvial intensificou-se nesse período mas 

como as médias no espaço e no tempo da velocidade longitudinal foram quase nulas e 

estuário acima nas três estações, o sinal do componente de velocidade gerado pela descarga 

fluvial não foi observado. Essa característica, como nos demais experimentos já analizados, 

provavelmente ocorreu pelo fato do curto período amostrado (um ciclo completo de maré) e 

pela ação do vento no interior do estuário durante a amostragem. 

Devido aparentemente a um ao aumento na descarga fluvial, evidenciado pelo 

decréscimo da salinidade na superfície, durante esse período, todas as estações fixas  
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apresentaram haloclinas mais acentuadas em relação à etapa anterior (Figs. 4.4.28a, 4.4.29a 

e 4.4.30a) e o número de Richardson por camadas esteve entre os limites 2 e 20, indicando 

um grau moderado de estratificação vertical. Apenas nos períodos de estofa de maré e , em 

particular, na Baía do Trapandé no período de diminuição da intensidade corrente durante a 

enchente, os valores de RiL foram muito maiores que 20, indicando grande estabilidade 

gravitacional e atenuação da mistura vertical (Figs. 4.4.28b, 4.4.29b e 4.4.30b). 

Como nas três estações a média no tempo e no espaço do componente longitudinal 

da velocidade resultou em movimentos estuário acima, os transportes associados à esse 

componente foram de natureza dispersivas. Esse fenômeno provavelmente causado pela 

ação vento no sistema estuarino e associado ao curto período de amostragem, impediu a 

simulação teórica da estacionaridade do sistema. As parcelas predominantes do transporte 

advectivo de sal na Barra de Cananéia foram as dos transportes dispersivos gerados pelo 

velocidade residual e pelo bombeamento da maré (Fig. 4.4.32). Na Baía do Trapandé 

predominou o transporte dispersivo gerado pela velocidade residual e o transporte de 

Stokes, também de natureza dispersiva (Fig. 4.4.33). E no mar de Cananéia, o transporte de 

Stokes e o transporte gerado pelo bombeamento da maré, ambos dispersivos (Fig. 4.4.31). 

Como nas três estações as velocidades residuais foram estuário acima e com sentido 

oposto ao da velocidade gerada pela descarga fluvial, esses valores não puderam ser 

utilizados para calcular o parâmetro circulação e, em conseqüência, não foi possível 

classificar os canais estuarinos com o Diagrama Estratificação-circulação. Mas, de acordo 

com a estratificação de salinidade, as três estações puderam ser classificadas como 

parcialmente misturados. Esse resultado pode ser confirmado através da comparação com 

os resultados já analizados da variação de RiL ao longo do ciclo de maré, para estas três 

estações, os quais mostraram valores máximos maiores que os da etapa anterior, indicando 

um moderado grau de estabilidade vertical (Figs. 4.4.28, 4.4.29, 4.4.30). 

A síntese dos resultados obtidos durante o experimento de inverno, discutidos 

acima,  é apresentada nas tabelas 5.5 e 5.6. 
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Tabela 5.5: Síntese dos resultados obtidos durante a primeira etapa do experimento de inverno.  
Condições de maré de 
sizígia 

Barra de Cananéia Baía do Trapandé Sul do Mar de Cananéia 

 
 
Efeitos barotrópico e 
baroclínico 

• u(t) lidera h(t) em 1 
hora 
• h(t) e S(t) em fase 
• Circulação 
gravitacional 

• u(t) lidera h(t) em 1 
hora 
• h(t) lidera S(t) em 1 
hora 
• Circulação 
gravitacional 

• v(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) e S(t) em fase  
• Circulação gravitacional

T (oC) [20,1 ; 20,7] [20,3 ; 20,9] [20,8 ; 21,5] 
S [26,2 ; 29,8] [23 ; 28] [20 ; 29] 

σt (kg m-3) [17,8 ; 20,6] [15,5 ; 19,5] [13 ; 20] 
u (m s-1) [-1,0 ; 1,4] [-0,8 ; 1,2] [-0,2 ; 0,4] 

 
 
Valores 
extremos 

v (m s-1) |0,2| |0,1| [0,6 ; -0,8] 
Transporte advectivo de sal 
(kg m-1s-1) 

-35,52  6,04 2,57 

 
Componentes dominantes 
do transporte advectivo de 
sal   
 

•Velocidade residual 
(-29,72 kg m-1s-1) 
•Transporte de Stokes 
(-2,87 kg m-1s-1) 

• Descarga fluvial  
(9,91 kg m-1s-1) 
• Transporte de Stokes 
(-2,25 kg m-1s-1) 

• Transporte de Stokes  
(1,49 kg m-1s-1) 
• Bombeamento da maré 
(-0,43 kg m-1s-1) 

 
Estabilidade da coluna de 
água 

• RiL<20 durante a 
maior parte do ciclo da 
maré 

• RiL<20 durante a 
maior parte do ciclo da 
maré 

• RiL<20 durante a maior 
parte do ciclo da maré 

Classificação 
 

•Bem misturado •Tipo 2a 
•ν=0,98 

•Bem misturado 

 
Tabela 5.6: Síntese dos resultados obtidos durante a primeira etapa do experimento de inverno.  
Condições de maré de 
sizígia 

Barra de Cananéia Baía do Trapandé Sul do Mar de 
Cananéia 

 
 
Efeitos barotrópico e 
baroclínico 

• u(t) lidera h(t) entre 3 
a 4 horas 
• S(t) lidera h(t) em 1 
hora 
• Circulação 
gravitacional 

• u(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) lidera S(t) em 1 
hora 
• Circulação 
gravitacional 

• v(t) lidera h(t) entre 1 
a 2 horas 
• h(t) lidera S(t) em 1 
hora  
• Circulação 
gravitacional 

T (oC) [20,8 ; 21,6] [22,5 ; 21,5] [21,6 ; 22,6] 
S [24 ; 30] [19 ; 29] [22 ; 26] 

σt (kg m-3) [16,5 ; 20,5] [11 ; 19] [14 ; 18] 
u (m s-1) [-0,6 ; 1,4] [-0,4 ; 0,8] [0,3 ; -0,2] 

 
 
Valores 
extremos 

v (m s-1) |0,2| |0,1| [0,5 ; -1,1] 
Transporte advectivo de sal 
(kg m-1s-1) 

-10,32  -14,20 6,30 

 
Componentes dominantes 
do transporte advectivo de 
sal   
 

• Velocidade residual 
(-5,38 kg m-1s-1) 
• Bombeamento da 
maré 
(-3,46 kg m-1s-1) 

• Velocidade residual 
(-12,41 kg m-1s-1) 
• Transporte de Stokes  
(-0,70 kg m-1s-1) 

• Transporte de Stokes 
(2,40kg m-1s-1) 
• Bombeamento da 
maré 
(2,28 kg m-1s-1) 

 
Estabilidade da coluna de 
água 

• RiL>20 durante as 
estofas da maré 

• RiL>20 durante as 
estofas da maré 

• RiL>20 durante as 
estofas da maré 

Classificação 
 

•Parcialmente misturado •Parcialmente misturado •Parcialmente 
misturado 
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 5.5) Experimento de primavera  

 
Na primeira etapa do experimento de primavera, sob condições de maré de 

quadratura, na estação fixa da Barra de Cananéia (estação II) as variações do componente 

longitudinal de velocidade lideram as oscilações da superfície livre ao longo do ciclo da 

maré, e seus extremos de enchente e vazante ocorrem antes das marés alta e baixa, 

respectivamente, com uma defasagem de aproximadamente 1 hora (Figs. 4.5.2a). A 

defasagem entre a maré e a salinidade, com a primeira liderando a segunda, ocorre em um 

intervalo de tempo inferior a 1 hora (Figs. 4.5.2b). 

Na Baía do Trapandé e no Mar de Cananéia as oscilações da maré estão defasadas das 

variações do componente longitudinal de velocidade, seus extremos de enchente lideram a 

maré alta em 2 horas. Na estação III, os extremos de vazante ocorrem 1 hora após a maré 

baixa e na estação I esses dois eventos ocorrem em fase (Figs. 4.5.3a, Figs. 4.5.1a). Por sua 

vez, os oscilações da salinidade e altura da maré ocorrem praticamente em fase para essas 

duas estações (Figs. 4.5.3b, Figs. 4.5.1b). Nas três estações, as oscilações de maré, 

velocidade longitudinal e salinidade apresentaram variações irregulares durante o período 

de amostragem. Esse comportamento é típico da maré sob condições de quadratura. Nessa 

etapa, como nos experimentos anteriores, a propagação da onda de maré estuário acima 

apresentou um comportamento típico de onda mista.  

As estruturas verticais das variações temporais das propriedades hidrográficas 

(temperatura, salinidade e densidade) nas estações fixas  Barra de Cananéia (estação II), 

Baía do Trapandé (estação III) e Mar de Cananéia (estação I), embora com valores 

diferentes, guardam entre si algumas semelhanças. As variações de temperatura ocorreram 

em intervalos de: 23,6-21,4oC, 24,4-21,4oC, 22,8-21,6oC, respectivamente. Os valores de 

salinidade na Barra de Cananéia, variaram no intervalo 14-29, e nas estações III e I entre 

15-27 e 12-26, respectivamente. Os máximos e mínimos de salinidade ocorreram sempre na 

forma de núcleos no fundo e na superfície, respectivamente, ligeiramente defasados dos 

instantes de ocorrência das marés alta e baixa. Como nos outros experimentos, houve 

grande semelhança nas configurações das isohalinas e isopicnais, com estas variando entre 

8-20 (estação II), 9,5-17,5 (estação III) e 7-17 (estação I), em unidades de sigma-t (Figs. 

4.5.5a,b,c; 4,5,6a,b,c e 4.5.4a,b,c). 

As figuras 4.5.5d e 4.5.6d mostram, no domínio espaço-temporal, as defasagens das 
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intensidades máximas de enchente e vazante da componente longitudinal, os instantes de 

ocorrência da maré baixa e alta, e as correspondentes assimetrias observadas na Barra de 

Cananéia e na Baía do Trapandé. Observou-se que os extremos de intensidade de enchente 

-0,4 m s-1 e –0,5 m s-1 , e de vazante 0,6 m s-1 e 0,5 m s-1, com os primeiros liderando a 

maré alta com a defasagens de 1 a 2 horas. Esse resultado é concordante com o obtido para 

efeito barotrópico já analisado. Nas estações II e III, os componentes transversais de 

velocidade têm valores máximos de 0,3 m s-1 e 0,15 m s-1, em módulo, respectivamente 

(Figs. 4.5.5e e 4.5.6e). 

No Mar de Cananéia (estação I), foram observados extremos dos eventos enchente e 

vazante com intensidades de 0,2 m s-1 e -1 m s-1 (Fig. 4.2.4e), sendo, aproximadamente, o 

primeiro a metade e o segundo o dobro do valor dos extremos observados na Barra de 

Cananéia e na Baía do Trapandé. Os movimentos longitudinais de enchente (v>0) foram 

mais intensos do que os transversais (u<0,2 m s-1 , com o sinal negativo indicando 

movimentos para leste - da Ilha de Cananéia para a ilha Comprida) (Fig. 4.5.4d). Nessa 

etapa não foram observados extremos de velocidade secundária associados com extremos 

de velocidade longitudinal durante a vazante, que pode ter ocorrido devido as condições 

típicas da maré de quadratura, onde foram observados períodos de movimentos nulos e 

inversões de sentido durante as vazantes, fazendo com que houvesse uma diminuição na 

intensidade das correntes durante esse período. Esse comportamento se repetiu nas três 

estações e está concordante com o observado para efeito barotrópico já analisado.  

Na Barra de Cananéia, o perfil vertical de velocidade apresenta movimentos 

bidirecionais (circulação gravitacional) típicos de estuário parcialmente misturado, com o  

nível de movimento nulo muito próximo à profundidade média da coluna de água (Z=-0,5) 

e o perfil de salinidade apresentou um gradiente vertical relativamente intenso. A média 

espacial e temporal do componente longitudinal da velocidade resultou em um movimento 

estuário abaixo, representando a velocidade gerada pela de descarga fluvial (Fig. 4.5.8a,b). 

 Na Baía do Trapandé, as características dos perfis verticais médios do componente 

longitudinal de velocidade e da salinidade foram semelhantes às obtidas para a Barra de 

Cananéia, indicando um estuário parcialmente misturado, com o nível de movimento nulo 

ocorrendo em Z=-0,6 e uma alta estratificação vertical. Por sua vez, o movimento resultante 

foi muito próximo à zero e em sentido estuário acima, dessa forma não pode ser observado 
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o sinal do componente da descarga fluvial (Fig. 4.5.9a,b). E a estação fixa localizada no 

Mar de Cananéia apresentou perfis médios típicos da circulação gravitacional de estuários 

parcialmente misturados e alta estratificação vertical, com a profundidade de movimento 

nulo em Z=-0,5 e velocidade resultante com sentido estuário abaixo (Fig. 4.5.7a,b). 

As três estações apresentaram, nessa etapa, intensos gradientes verticais de 

salinidade, nos quais pode-se facilmente identificar uma haloclina, sendo essa mais 

pronunciada na estação II (Figs. 4.5.11a, 4.5.12a e 4.5.10a). Durante todo o período de 

observação o número de Richardson por camadas foi superior a 20, indicando grande 

estabilidade gravitacional e atenuação da mistura vertical (Figs. 4.5.11b, 4.5.12b e 4.5.10b). 

Nos cálculos dos componentes do transporte de sal na Barra de Cananéia, as 

parcelas predominantes foram os transportes advectivo associado à velocidade gerada pela 

descarga fluvial e dispersivo gerado pela circulação gravitacional (Fig. 4.5.14). Entretanto 

na Baía do Trapandé, onde a velocidade residual teve um valor muito pequeno e com 

sentido estuário acima, os componentes que predominaram foram o transporte dispersivo 

gerado pela circulação gravitacional seguido pelo transporte advectivo devido ao 

bombeamento da maré (Fig. 4.5.15). E no Mar de Cananéia as parcelas predominantes do 

transporte de sal foram o transporte advectivo gerado pela descarga fluvial e o transporte 

dispersivo devido à circulação gravitacional (Fig. 4.5.13). 

A Barra de Cananéia foi classificada através do Diagrama Estratificação-circulação 

como sendo do tipo 2b, ou seja, parcialmente misturado e altamente estratificado. Essa 

estação apresentou um percentual relativo dos processos difusivos e advectivos para o 

transporte de sal estuário acima com um valor aproximadamente igual a 0,4, o que 

representa que os processos advectivos predominam sobre os difusivos com um percentual 

de 60% (Fig. 4.5.17). Na Baía de Trapandé não foi possível aplicar o diagrama, pois como 

já visto, a velocidade residual com sentido estuário acima não é representativa para a 

velocidade de descarga de água doce e consequentemente para o cálculo do parâmetro 

circulação. De acordo com a estratificação de salinidade, a estação III foi classificada como 

altamente estratificada. Esta classificação está de acordo com os resultados obtidos para a 

variação de RiL ao longo do ciclo de maré, o qual apresentou valores acima de 20 durante 

todo o período de amostragem, a análise desses resultados indica uma alta estabilidade 

vertical da coluna de água nesta estação (Fig. 4.5.11b). 
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E o Mar de Cananéia, como a Barra de Cananéia, foi classificado através do 

Diagrama Estratificação-circulação como sendo parcialmente misturado e altamente 

estratificado (tipo 2b) e com o parâmetro ν aproximadamente igual a 0,3, significando que 

os processos advectivos predominaram com um percentual de 70% sobre os difusivos para 

o transporte de sal estuário acima (Fig. 4.5.16). 

Na segunda etapa de primavera, sob condições de maré de sizígia, nas estações da 

Barra de Cananéia, Baía do Trapandé e Mar de Cananéia (estações II, III e I, 

respectivamente) as correntes de maré, gerada pelo efeito barotrópico da co-oscilação da 

maré, lideram a oscilação da superfície livre com a defasagem de 2 horas e a variação 

correspondente da salinidade ocorre praticamente em fase (Figs. 4.5.20a,b, 4.5.21a,b e 

4.5.19a,b).  

As estruturas verticais das variações temporais das propriedades hidrográficas nas 

estações fixas II, III e I indicam que houve, em relação à primeira etapa, um acréscimo em 

seus valores nas proximidades da superfície, principalmente salinidade e densidade. Essas 

propriedades passaram a variar nos intervalos 22,9-22,45oC, 21-29 e 13,5-19,5 em unidades 

de Sigma-t (estação II), 22,3-22,7oC, 21-24 e 13,4-16,2 (estação III), 23,5-23oC, 16-28 e 

10-19 (estação I), respectivamente (Figs. 4.2.23a,b,c, 4.2.24a,b,c e 4.2.22a,b,c). Essas 

variações indicam uma diminuição da estratificação vertical e uma mistura mais efetiva 

ocasionada pelas correntes mais intensas produzidas pela maré de sizígia durante essa etapa 

do experimento. 

Os extremos de variação do componente longitudinal da velocidade na Barra de 

Cananéia são maiores aos observados na primeira etapa, com extremos de enchente e 

vazante iguais a -0,8 m s-1  e 1,6 m s-1, respectivamente. Devido às condições de maré de 

sizígia, onde a amplitude da maré e a intensidade das correntes de maré são maiores, a 

intensidade das correntes nas proximidades do fundo é relativamente grande. O movimento 

transversal também foi mais intenso atingindo -0,5 m s-1 (da Ilha Comprida para a Ilha do 

Cardoso) associado ao extremo de enchente (Fig. 4.5.23d,e). As intensidades das correntes 

na Baía do Trapandé foram menores que as observadas na Barra de Cananéia, com 

extremos longitudinais de enchente e vazante chegando a -0,7 m s-1 e 0,9 m s-1, 

respectivamente. Os componentes transversais foram, em módulo, inferiores a 0,2 m s-1 

(Fig. 4.5.24d,e). 
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No Mar de Cananéia as correntes de enchente foram bem mais intensas do que na 

etapa anterior, chegando 0,6 m s-1, indicando condições de maior energia de maré (sizígia) 

e o extremo de vazante atingiu –0,8 m s-1. Quanto às correntes secundárias, o máximo do 

componente transversal (0,15 m s -1) esteve associado ao máximo da vazante (Fig. 

4.5.22d,e), devido à geometria do canal e às intensas correntes longitudinais de vazante, tal 

como já analisado anteriormente. 

Na Barra de Cananéia, o perfil médio de velocidade apresenta movimentos 

bidirecionais (circulação gravitacional) típicos de um estuário parcialmente misturado, com 

o nível de movimento nulo em Z=-0,8. O valor estacionário desse componente tem sentido 

estuário abaixo, o que é representativo para a velocidade gerada pela descarga fluvial. O 

perfil médio de salinidade apresenta um gradiente vertical relativamente fraco (Fig. 

4.5.26a,b). As características dos perfis verticais médios do componente longitudinal de 

velocidade e da salinidade na Baía do Trapandé e no Mar de Cananéia, também são típicos 

de estuários parcialmente misturados e com uma fraca estratificação vertical, a camada de 

movimento nulo foi observada em Z=-0,8 e Z=-0,7, respectivamente. (Figs. 4.5.27a,b e 

4.5.25a,b). Nessas estações, como na Barra de Cananéia, o movimento resultante também 

foi estuário abaixo, sendo representativo para o componente de velocidade gerada pela 

descarga fluvial novamente foi observado. Tal como na etapa anterior a circulação teve 

como forçante principal a maré, desempenhando o componente baroclínico da força de 

gradiente de pressão um efeito secundário. Mas durante essa segunda etapa, foi observado 

uma intensificação na forçante da maré, causada pela maior energia contida na maré de 

sizígia. 

Devido ao aumento dos processos turbulentos provocados pela intensificação das 

correntes durante essa etapa do experimento (maré de sizígia), todas as estações fixas 

apresentaram um fraco gradiente vertical (Figs. 4.5.28a, 4.5.29a e 4.5.30a). Durante o 

período de observações o número de Richardson por camadas permaneceu quase sempre 

entre os limites 2 e 20, indicando baixo grau de estratificação vertical. Sendo esse número 

superior a 20 nos períodos de menor intensidade de corrente associados às estofas de maré 

(maior estabilidade gravitacional e atenuação da mistura vertical), e inferior a 2, indicando 

maior eficiência na mistura, nos períodos de alta intensidade de corrente associados aos 

eventos de enchente e vazante (Figs. 4.5.28b, 4.5.29b e 4.5.30b). 
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Nos cálculos dos componentes do transporte de sal na Barra de Cananéia, as 

parcelas predominantes foram do transporte advectivo associado à descarga fluvial e o 

transporte dispersivo gerado pelo bombeamento da maré (Fig 4.5.32). Nessa estação fixa, a 

parcela do transporte gerado pelo bombeamento da maré apresentou uma orientação normal 

(estuário acima), já que o atraso de S (t) em relação à u (t) foi aproximadamente de 2 horas 

(diferença de fase menor que 90o). Na Baía do Trapandé e no Mar de Cananéia a parcela 

predominante foi a do transporte advectivo gerado pela descarga fluvial seguido pelo 

transporte de Stokes, de natureza dispersiva (Fig. 4.5.33 e 4.5.31). Este último apresentou 

um comportamento contra-advectivo que, como discutido anteriomente, pode ter sido ter 

origem na dissipação provocada pelo atrito gerado pela complexa topografia do sistema. 

Nesse experimento foi observado que a mudança no efeito exercido pela maré foi 

refletida no padrão de transporte de sal, onde as parcelas secundárias, sob condições de 

maré de quadratura, foram forçadas principalmente pelo componente baroclínico da força 

de gradiente de pressão (transporte gerado pela circulação gravitacional), e sob condições 

de sizígia, pelo componente barotrópico (transporte gerado pela propagação da onda de 

maré).  

O tipo estuarino determinado para a Barra de Cananéia, de acordo com o Diagrama 

Estratificação-circulação foi Tipo 2a (parcialmente misturado e fracamente estratificado), 

com um percentual relativo dos processos difusivo e advectivo de transporte de sal estuário 

acima cerca 95% (ν=0,95) (Fig. 4.5.35). A Baía do Trapandé foi classificada, através do 

diagrama, como bem misturada (Tipo 1a), indicando que o processo de difusão turbulenta 

foi predominante para o transporte de sal (ν=1) (Fig. 4.5.36). Os resultados dos parâmetros 

circulação e estratificação para o Mar de Cananéia indicaram um estuário do Tipo 2b, ou 

seja, parcialmente misturado com alta estratificação vertical. Como ν=0,96, os processos de 

difusão turbulenta predominaram sobre os processos advectivos para o transporte de sal 

estuário acima com um percentual de 96% (Fig. 4.5.34). Os parâmetros estratificação das 

estações II e I tiveram valores muito próximos, 0,1 e 0,11, respectivamente. O que indica 

que apesar da diferença de classificação devido a condições de estratificação, a estação I 

apresentou um grau de estratificação levemente superior ao da estação II. 

A síntese dos resultados obtidos durante o experimento de verão, discutidos acima, 

é apresentada nas tabelas 5.1 e 5.2. 
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Tabela 5.7: Síntese dos resultados obtidos durante a primeira etapa do experimento de primavera.  
Condições de maré de 
quadratura 

Barra de 
Cananéia 

Baía do Trapandé Sul do Mar de 
Cananéia 

 
 

Efeitos barotrópico e 
baroclínico 

• u(t) lidera h(t) em1 
hora 
• h(t) lidera S(t) em 1 
hora 
• Circulação 
gravitacional  

• u(t) lidera h(t) em 2 
horas na preamar, na 
baixa mar defasagem de 1 
hora 
• h(t) e S(t) em fase 
• Circulação gravitacional

• v(t) lidera h(t) entre 2 
horas na preamar, na 
baixa mar em fase 
• h(t) em S(t) fase  
• Circulação 
gravitacional 

T (oC) [21,4 ; 23,6] [21,4 ; 24,4] [21,6 ; 22,8] 
S [14 ; 29] [15 ; 27] [12 ; 26] 

σt (kg m-3) [8 ; 20] [9,5 ; 17,5] [7 ; 17] 
u (m s-1) [-0,4 ; 0,6] [-0,5 ; 0,5] |0,2| 

 
 
Valores 
extremos 

v (m s-1) |0,3| |0,15| [0,2 ; -1,0] 
Transporte advectivo de sal 
(kg m-1s-1) 

6,88  -1,56 -6,82 

 
Componentes dominantes 
do transporte advectivo de 
sal   
 

• Descarga fluvial 
(15,90 kg m-1s-1) 
• Circulação 
gravitacional 
(-4,80 kg m-1s-1) 

• Circulação gravitacional 
(-2,16 kg m-1s-1) 
• Bombeamento da maré  
(1,12 kg m-1s-1) 

• Descarga fluvial  
(-11,82 kg m-1s-1) 
• Circulação 
gravitacional  
(4,96 kg m-1s-1) 

Estabilidade da coluna de 
água 

• RiL>20 durante todo 
o ciclo da maré 

• RiL>20 durante todo o 
ciclo da maré 

• RiL>20 durante todo o 
ciclo da maré 

Classificação 
 

•Tipo 2b 
•ν=0,4 

•Altamente estratificado •Tipo 2b 
•ν=0,3 

 
Tabela 5.8: Síntese dos resultados obtidos durante a primeira etapa do experimento de primavera.  
Condições de maré de 
sizígia 

Barra de Cananéia Baía do Trapandé Sul do Mar de 
Cananéia 

 
 
Efeitos barotrópico e 
baroclínico 

• u(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) e S(t) em fase 
• Circulação 
gravitacional 

• u(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) e S(t) em fase 
• Circulação 
gravitacional 

• v(t) lidera h(t) em 2 
horas 
• h(t) e S(t) em fase 
• Circulação 
gravitacional 

T (oC) [22,5 ; 22,9] [22,3 ; 22,7] [23 ; 23,5] 
S [21 ; 29] [21 ; 24] [16 ; 28] 

σt (kg m-3) [13,5 ; 19,5] [13,4 ; 16,2] [10 ; 19] 
u (m s-1) [-0,8 ; 1,6] [-0,7 ; 0,9] [0,15 ; -0,05] 

 
 
Valores 
extremos 

v (m s-1) [0,1 ; -0,5] |0,2| [0,6 ; -0,8] 
Transporte advectivo de sal 
(kg m-1s-1) 

35,59  14,94 -5,86 

 
Componentes dominantes 
do transporte advectivo de 
sal   
 

• Descarga fluvial 
(41,57 kg m-1s-1) 
• Bombeamento da 
maré 
(-2,77 kg m-1s-1) 

• Descarga fluvial  
(17,41 kg m-1s-1) 
• Transporte de Stokes  
(-1,42 kg m-1s-1) 

• Descarga fluvial  
(-8,55 kg m-1s-1) 
• Transporte de Stokes  
(1,50 kg m-1s-1) 

 
Estabilidade da coluna de 
água 

• 2<RiL<20 durante a 
maior parte do ciclo da 
maré 

• 2<RiL<20 durante a 
maior parte do ciclo da 
maré 

• 2<RiL<20 durante a 
maior parte do ciclo da 
maré 

Classificação 
 

•Tipo 2a 
•ν=0,95 

•Tipo 1a 
•ν=1 

•Tipo 2b 
•ν=0,96 
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6) CONCLUSÕES 
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 O Sistema Estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape constitui um exemplo de região 

estuarina que, além das variações naturais de geometria causadas por processos de 

sedimentação e erosão, vem sofrendo alterações provocadas pela ação do homem em suas 

condições naturais de descarga fluvial desde 1841. 

 O método utilizado para estimar a descarga fluvial com base em dados 

climatológicos mostrou-se satisfatório, uma vez que, sendo o sistema estuarino-lagunar 

muito complexo, a implantação de uma rede de estações linimétricas é um empreendimento 

praticamente impossível. Entretanto, devem ser observadas certas restrições para utilização 

dessa estimativa, pois em muitos problemas são necessários dados de descarga fluvial 

médio durante o período do experimento, quando no problema teórico for necessário 

utilizar efetivamente a velocidade gerada pela descarga fluvial. Em média, esse método 

mostrou uma variação sazonal bem marcada, com máximo de descarga fluvial no verão 

(1.751 m3 s-1) e mínimo no inverno (99 m3 s-1). Os resultados obtidos para uma pequena 

bacia hidrográfica próxima à Ilha de Cananéia foram concordantes com os resultados 

obtidos em trabalhos anteriores, realizados no período em que o Valo Grande permaneceu 

represado. Esses resultados mostraram a intensificação do aporte fluvial provocado pelo 

rompimento da barragem do Valo Grande, ocorrido em fevereiro de 1995, passando de uma 

média anual de aproximadamente 47 m3 s-1 para 773 m3 s-1. 

 Dentre as três estações fixas amostradas (Barra de Cananéia, Baía do Trapandé e sul 

do Mar de Cananéia), a que se apresentou mais energética (velocidades médias na coluna 

de água de enchente e vazante mais intensas, em maré de sizígia durante o experimento de 

verão, próximas a 2,0 m s-1 e -1,0 m s-1, respectivamente) e valores médios de salinidade 

maiores foi, por sua localização próxima a boca sul do sistema, a estação fixa da Barra de 

Cananéia. Embora com essa localização, observou-se defasagens entre a oscilação e a 

corrente de maré. Essa defasagem foi também observada nas demais estações, indicando 

que a propagação da onda de maré era do tipo mista. Por sua vez, a estação fixa da Baía do 

Trapandé mostrou-se como sendo a menos energética, apresentando os menores valores 

médios de intensidade de corrente e salinidade, indicando que a mistura entre as águas 

oriundas da drenagem continental e da plataforma continental adjacente se fazem mais 

efetivas através da Barra de Cananéia em direção ao canal do Mar de Cananéia. 
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 Os perfis verticais de salinidade apresentaram nessas estações grande variabilidade 

no decorrer do ciclo de maré, com intensificação e erosão da haloclina geralmente 

ocorrendo nas condições de estofas e durante os episódios de maior intensidade da corrente, 

respectivamente. Quantitativamente, esse fenômeno foi analisado com o número de 

Richardson por camadas. 

 A confrontação dos resultados obtidos na atual pesquisa com resultados prévios da 

literatura sugere ter havido uma mudança no comportamento hidrodinâmico do sistema, 

mais especificamente ao sul do Mar de Cananéia, após a abertura do canal Valo Grande, 

tendo sido verificado um aumento da estratificação vertical de salinidade, bem como uma 

intensificação do padrão de correntes. 

 Os resultados obtidos através de valores médios ao longo do período de 

amostragem, em várias ocasiões, não foram satisfatórios pois indicaram movimentos em 

sentidos opostos ao esperado, os quais dificultaram a interpretação dos resultados. Desse 

fato, conclui-se que nesses experimentos apenas um ciclo de maré não foi um intervalo de 

tempo adequado para que as médias simulassem adequadamente valores estacionários. 

 O transporte advectivo de sal mostrou-se condicionado principalmente pelas 

variações na descarga de água doce e no regime de maré. Porém, seu cálculo apresentou, 

em alguns casos, resultados pouco confiáveis, uma vez que, a estimativa da velocidade 

residual não representa a velocidade gerada pela descarga de água doce devido à 

impossibilidade de simular a estacionaridade do sistema. Essa incerteza reflete-se nas 

demais componentes de transporte. 

 Nas ocasiões onde as condições estacionárias foram estabelecidas, o transporte 

advectivo de sal mostrou-se dominado principalmente pela parcela gerada pela descarga 

fluvial. E a parcela secundária, apresentando-se aproximadamente com uma ordem de 

grandeza menor que a principal, dividiu-se entre as parcelas geradas pelo deslocamento da 

onda de maré (transporte de Stokes e bombeamento da maré), que foram mais intensas nas 

marés de sizigia, e pela circulação gravitacional, predominante durante as marés de 

quadratura. As demais parcelas apresentaram valores máximos inferiores a duas ordens de 

grandeza em relação à parcela gerada pela descarga fluvial. 

 Dentre as três estações fixas, a da Barra de Cananéia apresentou os valores mais 

intensos do transporte advectivo de sal, com máximo de 71,8 kg m-1 s-1 durante o 
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experimento de verão. Por sua vez, a estação do Mar de Cananéia apresentou os valores 

menos intensos com máximo de –14 kg m-1 s-1 durante o experimento de verão, indicando 

que o transporte advectivo de sal se faz mais efetivo através da Barra de Cananéia em 

direção à Baía do Trapandé.  

 A classificação do tipo estuarino, característico para as posições amostradas, foi 

feita com base no Diagrama Estratificação-circulação e no critério de estratificação vertical 

média de salinidade. Como o primeiro método exige o conhecimento da velocidade gerada 

pela descarga fluvial, foi necessário inferir essa quantidade física por meio de cálculos de 

velocidade média residual. Entretanto, em várias ocasiões, os valores obtidos para essa 

propriedade não foram satisfatórios. Nesses casos, em substituição ao diagrama, foi usado o 

critério de estratificação vertical da salinidade. 

 Nos casos em que o diagrama foi utilizado, observaram-se variações de tipos 

estuarinos nas escalas de tempo quinzenal, moduladas pela maré, e sazonal, principalmente 

condicionadas pela descarga fluvial. 

 Nos experimentos de verão e inverno, realizados durante marés de sizígia, as 

estações fixas da Barra de Cananéia, Baía do Trapandé e Mar de Cananéia foram 

classificadas como Tipo 2b nos períodos de maior aporte fluvial, caracterizando um período 

de circulação gravitacional acentuada, e como Tipo 2a nos períodos de moderada descarga 

fluvial. E nos experimentos de outono e primavera, os quais tiveram suas etapas realizadas 

em diferentes regimes de maré, as estações fixas foram classificadas em marés de sizígia 

como Tipo 2b e durante as marés de quadratura como Tipo 2a, chegando ao Tipo 1 

(movimentos unidirecionais e circulação gravitacional inexistente) na Baía do Trapandé.  

 Pelo critério de estratificação vertical de salinidade, que mostrou estar condicionado 

principalmente pela intensidade da descarga fluvial, as estações fixas classificaram-se como 

parcialmente misturadas com alta estratificação a altamente estratificadas nos experimentos 

de verão e outono, e parcialmente estratificadas com fraca estratificação a bem misturadas 

nos experimentos de inverno e primavera.   

 Os resultados mostraram que em todos os períodos amostrados os canais 

apresentararam características estuarinas, confirmando resultados e a terminologia adotada 

em trabalhos anteriores, referindo a região como sistema estuarino-lagunar.  
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