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Resumo – Esta pesquisa apresenta o estudo hidrodinâmico e sedimentológico relacionado à 

avaliação da potencialidade de transporte de sedimentos ao redor dos pilares das novas pontes a 

serem implantadas no complexo lagunar Mundaú e apresentar os resultados dos estudos 

hidrodinâmicos e sedimentológicos antes e depois da implantação no local da nova ponte a jusante 

da ponte Divaldo Suruagy na Lagoa Mundaú e avaliando a capacidade de transporte de sedimentos 

associada à turbulência causada pelos pilares da ponte. 
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Abstract – This research presents the hydrodynamic and sedimentologics study related to the 

evaluation of the potentiality of transport of sediments around of them pillars of the new bridges to 

be implanted in the lagoon complex Mundaú and to present the results of the hydrodynamic and 

sedimentologics studies after and before the implantation in the place of the new bridge downstream 

the Divaldo Suruagy bridge in the Mundaú Lagoon and evaluating the capacity of sediments 

transport associated to the turbulence caused for the pillars of the new bridge 
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1 – APRESENTAÇÀO 

Esta pesquisa apresenta o estudo hidrodinâmico e sedimentológico relacionado à avaliação da 

potencialidade de transporte de sedimentos ao redor dos pilares das novas pontes a serem 

implantadas no complexo lagunar Mundaú e Manguaba. 

 

2 - OBJETIVO 

Apresentar os resultados dos estudos hidrodinâmicos e sedimentológicos antes e depois da 

implantação no local da nova ponte a jusante da ponte Divaldo Suruagy na Lagoa Mundaú e 

avaliando a capacidade de transporte de sedimentos associada à turbulência causada pelos pilares da 

ponte. 

 

3 - RELEVÂNCIA 

A duplicação da Rodovia AL-101 Sul, vai estimular o desenvolvimento da região assim com 

diminuir os engarrafamentos nos horários de pico na rodovia. Esta duplicação implica na construção 

de duas novas pontes, Este estudo hidrodinâmico e sedimentologico é essencial para avaliar os 

possíveis impactos que a construção desses empreendimentos trará ao meio assim como o correto 

dimensionamento dos mesmos. 

 

4 - METODOLOGIA  

  Inicialmente, deu-se o reconhecimento da área de estudo, onde foram determinados os pontos 

de coleta dos dados. As campanhas de medições foram realizadas durante todo um ciclo completo 

de maré em cada canal, antes da implantação dos pilares da nova ponte e depois da implantação dos 

mesmos. 

  Para coleta das amostras de sedimentos, utilizou-se uma draga busca fundo de tipo vanbeen. 

Posteriormente, a amostra foi seca em estufa e seus sedimentos peneirados num jogo de peneiras 

com vibrador rotapé. Através da análise dos resultados foram identificados os diâmetros do material 

que está sendo transportado pelas correntes de fundo. 

 As campanhas de medições de correntes e Batimetria serão realizadas com amostragens 

horárias durante um período de 12 horas, para estimar a maiores velocidades nas marés enchente e 

vazante 

 As amostragens de sedimentos foram coletadas em ambas as margens e no centro de cada um 

dos canais.  

  Os principais instrumentos utilizados para pesquisa foram: Draga de coleta de sedimentos, 
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correntômetro, ecobatímetro e GPS. 

 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 -CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O processo de erosão local, em estruturas localizadas no meio aquático, tem sido 

amplamente estudado em movimentos de água unidirecionais ou oscilatórios. 

Pilares são elementos muito comuns em estruturas marinhas, normalmente encontrada em 

plataformas offshore e também em estruturas na costa, isto é em obras apoiados em cais ou píers. Os 

processos de escavações em torno de um pilar são bastante complexos uma vez que o fluxo é tri-

dimensional. O fluxo 3-D cria uma característica peculiar à escavação, a qual dificilmente pode ser 

modelada numericamente hoje em dia. 

Quando uma estrutura é colocada em ambiente marítimo, a presença de varias correntes em 

contato com esta pode modificar a disposição dos padrões de corrente naquele local, resultando em 

diferentes fenômenos como a contração de corrente, a formação de um vórtice tipo ferradura em 

frente à estrutura, a formação de turbulência irradiando vórtices atrás da estrutura, a geração de 

turbulência; a ocorrência de reflexão e difração de ondas; e a ocorrência de geração de ondas. Estas 

alterações habitualmente causam um aumento na capacidade de transporte de sedimento na região 

pela correnteza, ocasionando uma ameaça a estabilidade da estrutura. 

A presença de obstáculos no caminho de escoamentos em canais com fundo móvel pode 

originar pontos de erosão formando cavidades. Tal processo está ligado ao aumento local da força 

de cisalhamento do escoamento sendo resultado de alterações do campo de velocidades médias, da 

intensidade da turbulência e das tensões de Reynolds. Por ser diferente das erosões em regiões mais 

extensas, este tipo é chamada de erosão local ou localizada. Esta erosão pode ocorrer, em particular, 

junto aos apoios das pontes (encontros e pilares) podem conduzir à ruptura parcial ou mesmo à 

queda destas obras. Atualmente, o número de estruturas em leitos marinhos e fluviais tem 

aumentado significativamente.  

 

 

5.2 - FLUXO AO REDOR DE UM PILAR 
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Quando um pilar é colocado no fundo, o fluxo será submetido a mudanças substanciais. Em 

primeiro lugar, um vórtice “em formato de ferradura”  se formará na frente do pilar; posteriormente, 

um fluxo de vórtice será formado atrás do pilar e as linhas de fluxo contrair-se-ão nas bordas 

laterais da estrutura.  

Haverá também o efeito de difração se o diâmetro (D) do pilar for relativamente largo, ou 

seja, se D/L>O (0,1), onde L = o comprimento de onda. Geralmente, o efeito dessas mudanças é o 

incremento no transporte sedimentar local no caso de um fundo passível de erosão, resultando numa 

escavação local em volta do pilar. 

 

5.2.1 - Vórtice em ferradura 

O vórtice em formato de ferradura é causado pela rotação no fluxo de entrada; a camada 

limite de fundo contra a corrente do pilar sofre uma separação tridimensional sob a influência do 

gradiente de pressão induzido pelo próprio pilar. Essa separação da camada limite ocasiona a 

formação de um vórtice espiral em torno da estrutura. Para que haja a formação do vórtice em 

ferradura é necessária a existência de uma camada limite de entrada, um gradiente de pressão 

contrário induzido pelo pilar, suficientemente forte para que a camada limite possa ser separada. O 

número de Reynolds do pilar deve ser envolvido no processo, porque influencia diretamente na 

separação da camada limite.  

 

5.2.2 - Escavação em torno de um pilar 

Os vórtices formados atrás do pilar são causados pela rotação na camada de limite sobre a 

superfície do pilar, em interação com as camadas de atrito que se originam nas bordas laterais da 

estrutura causando soerguimento destes vórtices. 

Este efeito pode ser descrito melhor pelo contorno tração pela forca de cisalhamento de 

fundo. Normalmente ocorre uma concentração do estresse de pressão no pilar, ou próximo às bordas 

da face do pilar.  

No caso de uma corrente constante, o elemento chave no processo de escavação é o vórtice 

em ferradura. Combinado com o efeito da contração das streamlines (linhas de mesma magnitude 
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do fluxo) nas bordas laterais do pilar, este vórtice é apto a erodir uma quantia significativa de 

sedimento da vizinhança do pilar.  

O início da escavação coincide com o início do desprendimento de vórtices. O processo de 

escavação ocorre da seguinte maneira: O fluxo varre o sedimento no núcleo do vórtice da vertente, e 

o vórtice carrega-o longe do pilar. Em seguida, o vórtice é convergido para baixo causando uma 

escavação em torno do pilar. 

Na ausência de vórtices que se soltam, entretanto, os outros vórtices que se formam atrás do 

pilar varrem os grãos de sedimento em seus núcleos, mas não os carregam para longe do pilar, 

porque eles mesmos não são removidos do pilar. Por fim, o resultado é que a escavação média em 

torno do pilar será nula.  

A escavação aproxima-se de um valor constante quando a relação entre a camada limite do vórtice e 

o diâmetro da coluna tende a ∞, uma vez que a contribuição da turbulência dos vórtices, para o 

equilíbrio da profundidade de escavação, deve aproximar-se de um valor constante, considerando a 

vida finita dos vórtices; e a contribuição do vórtice em ferradura para o equilíbrio da profundidade 

de escavação deve também aproximar-se um valor constante.  

A profundidade de escavação quando há atuação de fluxo, combinado de ondas e correntes, 

não é radicalmente diferente daquela experimentada em correntes constantes, aparentemente devido 

ao ambiente dominado por corrente. A profundidade de escavação aumentou constantemente com 

corrente crescente, e alcança seu valor de corrente constante no regime de corrente dominante. 

A influência da quebra de ondas mostra que a profundidade da escavação diminuiu enquanto 

uma onda que não quebra naquele ponto era a uma corrente estacionaria, e ela aumenta quando uma 

onda quebrando for sobreposta na mesma corrente. Este resultado está ligado ao aumento observado 

na velocidade orbital abaixo do quebrar de ondas.  

5.3 - ESCAVAÇÃO EM TORNO DE UM GRUPO DE PILARES. 

Por causa da interferência dos fluxos em torno de cada pilar individualmente com diâmetro 

D, o resultado da escavação em um grupo de pilares, espaçados com numa distância G normal ao 

fluxo, pode diferir significativamente daquele que ocorre em torno de um único pilar.  

Há basicamente três tipos de arranjos de grupos de pilares: arranjo de pilares “um atrás do 

outro”, arranjo “lado-a-lado” e arranjo staggered. 
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Haverá um efeito crescente da interferência entre os pilares individuais quando o 

afastamento entre os membros individuais se torna cada vez menor. No exemplo do arranjo “lado-a-

lado”, a profundidade da escavação primeiramente aumenta com aumento de G/D e alcança um 

valor máximo de aproximadamente 0.85 quando G/D ≅ 0.3, e então começa a diminuir e alcança 

finalmente um valor de “pilar único” para valores grandes de G/D. O aumento na profundidade de 

escavação é devido em parte ao transporte elevado induzido pelo fluxo da abertura e em parte à 

presença aumentada dos vórtices causando turbulência nas bordas exteriores dos pilares com a 

diminuição do afastamento entre os pilares.  

No exemplo do arranjo de pilares “um atrás do outro”, o efeito é completamente o oposto. A 

profundidade da escavação primeiramente diminui com aumento de G/D e alcança um mínimo em 

(GID ≅ 0.5) que é um fator duas vezes menor do que o valor de um único-pilar e então começam a 

aumentar até que alcance seu valor para pilar único, para valores grandes de G/D. Para G/D < 0.2 e 

G/D > 1- 2, o vórtice que se desprende é restaurado; no caso anterior, os dois pilares agem como 

se fossem um único pilar, e o desprendimento de vórtices ocorre da mesma maneira que no caso 

do único-pilar.  

5.4 - PROTEÇÃO CONTRA A ESCAVAÇÃO PARA PILARES 

Os métodos usados para se proteger pilares contra a escavação (erosão) são basicamente os 

mesmos que aqueles usados para os oleodutos. A área do fundo em torno do pilar é coberta por 

uma camada de proteção, na forma de uma camada de pedra de proteção. Para situações específicas 

locais, a prática comum é geralmente fazer estudos de modelos físicos de escavação, e do que está 

associado à proteção para o projeto. 

 

5.5 - VELOCIDADES DAS CORRENTES MEDIDAS NOS LOCAIS DAS PONTES 

Foram escolhidas para análise as 3 maiores velocidades na maré enchente e na maré vazante 

para comparar o efeito hidrodinâmico da água nos pilares a ponte e seu potencial transporte de 

sedimentos , antes da construção da ponte na lagoa Mundaú no dia 18 julho de 2009 e depois da 

construção dos pilares da nova ponte no dia 21 de maio de 2011, foi convencionado que as correntes 

na maré enchente seriam negativas e na maré vazante positivas. 

 

5.5.1 - Medições de correntes e transportes de sedimentos na lagoa Mundaú no dia antes da 

implantação dos pilares das novas no dia 18 julho de 2009. 
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Figura 01 – Variação da maré no porto de Maceió no dia18 julho de 2009. 

 
 

Tabela 01 – Perfil de correntes de10:28 às 11:15 – 
maré enchente 

PERFILAGEM DE CORRENTES de10:28 às 11:15 

PROF Vel.corr. MD 
Vel.corr.MEI

O 
Vel.corr. 

ME 
m m/s m/s m/s 

0 -0,44 -0,30 -0,42 

1 -0,35 -0,31 -0,43 

2 -0,33 -0,33 -0,40 

3 -0,30 -0,31 -0,30 

4 -0,23 -0,28 

5 -0,26 

6 -0,26 
 

 
Figura 02 – Perfil de velociodade na margem direita do 

canal de 10:28 às 10:41 
 

 

 
Figura 03 – Perfil de velociodade no meio do canal de 

10:44 às 10:57 
 

 
Figura 04 – Perfil de velociodades na margem esquerda 

do canal de 11:00 às 11:15 
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Tabela 02 – Perfil de correntes de 11:27 às 12:10 – 
maré enchente 

PERFILAGEM DE CORRENTES de 11:27 às 12:10 
PROF Vel.corr. MD Vel.corr.MEIO Vel.corr. ME 

m m/s m/s m/s 

0 -0,46 -0,50 -0,47 

1 -0,36 -0,57 -0,43 

2 -0,40 -0,57 -0,43 

3 -0,32 -0,56 -0,42 

4 -0,30 -0,52 -0,43 

5 -0,44 -0,45 

6 -0,41 

7 -0,35 

8 -0,27 
 

 
Figura 05 – Perfil de velociodades na margem direita 

do canal de 11:27 às 11:39 

 

 
Figura 06 – Perfil de velociodades no meio do canal de 

11:41 às 11:52 

 

 
Figura 07 – Perfil de velociodades na margem esquerda 

do canal de 11:56 às 12:10 
 

Tabela 03 – Perfil de correntes de 12:30 às 13:12 – 
maré enchente 

PERFILAGEM DE CORRENTES de 12:30 às 13:12 
PROF Vel.corr. MD Vel.corr.MEIO Vel.corr. ME 

m m/s m/s m/s 

0 -0,44 -0,43 -0,42 

1 -0,33 -0,45 -0,40 

2 -0,39 -0,43 -0,37 

3 -0,25 -0,44 -0,36 

4 -0,24 -0,41 -0,35 

5 -0,38 -0,33 

6 -0,32 

7 -0,31 

8 -0,30 
 

 
Figura 08 – Perfil de velociodades na margem direita 

do canal de 12:30 às 12:42 
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Figura 09 – Perfil de velociodades no meio do canal de 

12:45 às 12:57 
 

 
Figura 10 – Perfil de velociodades na margem direita 

do canal de 13:00 às 13:12 
 

Tabela 04 – Perfil de correntes de 16:10 às 16:54 – 
maré vazante 

PERFILAGEM DE CORRENTES 16:10 
PROF Vel.corr. MD Vel.corr.MEIO Vel.corr. ME 

m m/s m/s m/s 

0 0,85 0,52 0,60 

1 0,56 0,48 0,66 

2 0,52 0,42 0,58 

3 0,33 0,46 0,48 

4 0,40 0,41 0,38 

5 0,26 

6 0,30 

7 0,09 
 

 

Figura 11 – Perfil de velociodades na margem direita 
do canal de 16:10 às 16:21 

 

 
Figura 12 – Perfil de velociodades no meio do canal de 

16:24 às 16:36 
 

 
Figura 13 – Perfil de velociodades na margem esquerda 

do canal de 16:39 às 16:54 

 
 

Tabela 05 – Perfil de correntes de 17:05 às 17:53 – 
maré vazante 

PERFILAGEM DE CORRENTES de 17:05 às 17:53 

PROF Vel.corr. MD Vel.corr.MEIO Vel.corr. ME 

m m/s m/s m/s 

0 0,58 0,55 0,54 

1 0,58 0,51 0,56 

2 0,75 0,36 0,58 

3 0,66 0,39 0,58 

4 0,28 0,47 

5 0,37 

6 0,37 

7 0,13 
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Figura 14 – Perfil de velociodades na margem direita 

do canal de 17:05 às 17:16 
 

 
Figura 15 – Perfil de velociodades no meio do canal de 

17:20 às 17:33 

 
Figura 16 – Perfil de velociodades na margem esquerda 

do canal de 17:35 às 17:53 
 

Tabela 06 – Perfil de correntes de 18:12 às 18:57 – 
maré vazante 

PERFILAGEM DE CORRENTES de 18:12 às 18:57 
PROF Vel.corr. MD Vel.corr.MEIO Vel.corr. ME 

m m/s m/s m/s 

0 0,93 0,25 0,51 

1 1,01 0,34 0,51 

2 0,88 0,33 0,62 

3 0,63 0,26 0,72 

4 0,59 

5 0,37 

6 0,43 

 

 
Figura 17 – Perfil de velociodades na margem direita 

do canal de 18:12 às 18:23 
 

 
Figura 18 – Perfil de velociodades no meio do canal de 

18:26 às 18:37 
 

 
Figura 19 – Perfil de velociodades na margem esquerda 

do canal de 18:41 às 18:57 
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5.5.2 - Medições de correntes e transportes de sedimentos na lagoa Mundaú depois da implantação 

dos pilares das novas no dia 21 maio de 2011, para melhorar a precisão da amostragem 

foram levantadas 4 perfis de velocidades ao longo do canal. 

 

 
Figura 20 – Variação da maré no porto de Maceió no dia21 de maio de 2011. 
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Tabela 07 – Perfil de correntes de 10:35 às 11:10 – maré vazante 

PERFILAGEM DE CORRENTES 10:35 a 11:10 
PROF Vel.corr. MD V.corr.MEIO D  V.corr. MEIO E  Vel.corr. ME 

m m/s m/s m/s m/s 

0 0,43 0,37 0,74 0,77 

1 0,32 0,55 0,69 0,67 

2 0,24 0,45 0,76 0,54 

3 0,61 0,59 0,64 0,46 

4 0,58 0,58 0,44 0,31 

5 0,51 0,36 0,33 0,28 
 

 

 
Figura 21 – Perfil de velociodades na margem direita 

do canal de 11:04 às 11:10 
 

 
Figura 22 – Perfil de velociodades no meio direito do 

canal de 10:55 às 11:02 
 

 

 
Figura 23 – Perfil de velociodades no meio esquerdo 

do canal de 10:47 às 10:52 
 

 

 
Figura 24 – Perfil de velociodades na margem esquerda 

do canal de 10:35 às 10:40 
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Tabela 08 – Perfil de correntes de 11:41 às 12:20 – maré vazante 

PERFILAGEM DE CORRENTES  de 11:41 às 12:20 

PROF Vel.corr. MD V.corr.MEIO D V.corr. MEIO E Vel.corr. ME 

m m/s m/s m/s m/s 

0 0,50 0,67 0,73 0,54 

1 0,44 0,63 0,71 0,55 

2 0,38 0,52 0,69 0,33 

3 0,48 0,47 0,62 0,47 

4 0,46 0,52 0,50 0,48 

5 0,38 0,43 0,41 0,31 

 

 

 
Figura 25 – Perfil de velociodades na margem direita 

do canal de 12:15 às 12:20 
 

 
Figura 26 – Perfil de velociodades no meio direito do 

canal de 12:05 às 12:10 
 

 
Figura 27 – Perfil de velociodades no meio esquerdo 

do canal de 11:55 às 12:00 
 

 
Figura 27 – Perfil de velociodades na margem esquerda 

do canal de 11:41 às 11:52 
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Tabela 09 – Perfil de correntes de 12:42 às 13:22 – maré vazante 

PERFILAGEM DE CORRENTES de 12:42 às 13:22 

PROF Vel.corr. MD V.corr.MEIO D V.corr. MEIO E Vel.corr. ME 

m m/s m/s m/s m/s 

0 0,41 0,61 0,64 0,53 

1 0,47 0,49 0,63 0,57 

2 0,41 0,48 0,61 0,64 

3 0,39 0,36 0,62 0,60 

4 0,38 0,29 0,53 0,50 

5 0,28 0,28 0,26 0,37 

6     0,37   

 

 

 

 
Figura 28 – Perfil de velociodades na margem direita 

do canal de 13:18 às 13:22 
 

 
Figura 29 – Perfil de velociodades no meio direito do 

canal de 13:08 às 13:16 
 

 
Figura 30 – Perfil de velociodades no meio esquerdo 

do canal de 12:58 às 13:05 
 

 
Figura 31 – Perfil de velociodades na margem esquerda 

do canal de 12:42 às 12:50 
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Tabela 10 – Perfil de correntes de 16:05 às 16:52 – maré enchente 
PERFILAGEM DE CORRENTES de 16:05 às 16:52 

PROF Vel.corr. MD V.corr.MEIO D V.corr. MEIO E Vel.corr. ME 

m m/s m/s m/s m/s 

0 -0,43 -0,37 -0,35 -0,44 

1 -0,38 -0,34 -0,36 -0,44 

2 -0,37 -0,36 -0,33 -0,38 

3 -0,30 -0,28 -0,31 -0,33 

4 -0,22 -0,25 -0,23 -0,30 

5 0,00 -0,22 -0,19 -0,28 

6     -0,18 -0,25 

 

 

 

 
Figura 32 – Perfil de velociodades na margem direita 

do canal de 16:47 às 16:52 
 

 
Figura 33 – Perfil de velociodades no meio direito do 

canal de 16:35 às 16:44 
 

 
Figura 34 – Perfil de velociodades no meio esquerdo 

do canal de 16:20 às 16:31 
 

 
Figura 35 – Perfil de velociodades na margem esquerda 

do canal de 16:05 às 16:17
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Tabela 11 – Perfil de correntes de 17:15 às 18:02 – maré enchente 
PERFILAGEM DE CORRENTES de 17:15 às 18:02 

PROF Vel.corr. MD V.corr.MEIO D V.corr. MEIO E Vel.corr. ME 

m m/s m/s m/s m/s 

0 -0,45 -0,53 -0,51 -0,52 

1 -0,43 -0,62 -0,59 -0,44 

2 -0,37 -0,62 -0,58 -0,43 

3 -0,37 -0,58 -0,57 -0,41 

4 -0,32 -0,51 -0,53 -0,44 

5 -0,30 -0,44 -0,45 -0,44 

6   -0,44 -0,44 -0,42 

7     -0,44   

 

 

 

 
Figura 36 – Perfil de velociodades na margem direita 

do canal de 17:52 às 18:02 
 

 
Figura 37 – Perfil de velociodades no meio direito do 

canal de 17:39 às 17:50 
 

 
Figura 38 – Perfil de velociodades no meio esquerdo 

do canal de 17:26 às 17:37 
 

 
Figura 39 – Perfil de velociodades na margem esquerda 

do canal de 17:09 às 17:23 
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Tabela 12 – Perfil de correntes de 18:11 às 18:56 – maré enchente 
PERFILAGEM DE CORRENTES de 18:11 às 18:56 

PROF Vel.corr. MD V.corr.MEIO D V.corr. MEIO E Vel.corr. ME 

m m/s m/s m/s m/s 

0 -0,45 -0,39 -0,45 -0,42 

1 -0,41 -0,36 -0,42 -0,39 

2 -0,46 -0,36 -0,38 -0,38 

3 -0,37 -0,33 -0,41 -0,35 

4 -0,32 -0,30 -0,35 -0,32 

5 -0,29 -0,23 -0,30 -0,31 

6   -0,20 -0,27 -0,30 

7     -0,19 -0,24 

8     -0,18 -0,22 

 

 

 
Figura 40 – Perfil de velociodades na margem direita 

do canal de 18:47 às 18:56 
 

 
Figura 41 – Perfil de velociodades no meio direito do 

canal de 18:34 às 18:45 
 

 
Figura 42 – Perfil de velociodades no meio esquerdo 

do canal de 18:29 às 18:31 
 

 
Figura 43 – Perfil de velociodades na margem esquerda 

do canal de 18:11 às 18:26 
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6.0 - DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DOS SEDIMENTOS. 

 

Tabela 13 – Granulométrica dos sedimentos na ponte da lagoa Mundaú 
Diâmetro 

(mm) 

18 de Julho de 2009 21 de Maio de 2011 

%retido % < %retido % < 

4 
0,00 100,00 0,00 100,00 

2 
0,00 100,00 0,00 100,00 

1 
1,97 98,03 6,02 93,98 

0,5 
23,74 74,29 23,58 70,40 

0,25 
66,71 7,59 54,38 16,02 

0,125 
7,12 0,46 14,69 1,32 

0,062 
0,41 0,06 1,28 0,04 

Finos 
0,06 0,00 0,04 0,00 

 

 
Figura 44 – Curva granulométrica dos sedimentos do meio do canal na ponte em 18 de julho de 2009 

 

 
Figura 45 – Curva granulométrica dos sedimentos do meio do canal na ponte em 21 de maio de 2011 
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7 - ESTIMATIVA DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS PELO FUN DO DO CANAL 
 

Considerando o padrão de correntes intermitentes com fluxo de velocidades invertendo de 

sentido de acordo com a fase da maré não se aplica o cálculo clássico de sedimentos para fluxos 

uniformes tipo rios. Entretanto é possível estimar,a dinâmica do canal, baseado nas velocidades das 

correntes e tipos de sedimentos do leito. 

O leito do canal é formados por areias médias com diâmetro em torno de meio milímetro 

sendo transportadas, tanto para montante quanto para jusante dos canais, de acordo com o sentido e 

intensidade das correntes. 

As evidências encontradas no leito do canal, nas proximidades da ponte existente, demonstra 

ser um ambiente em equilíbrio, onde os pequenos processos erosivos são sucedidos por processos 

de assoreamento, recompondo a mesma forma original do leito do canal, dentro de um período de 

um mesmo ciclo de maré. 

 
8.0 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 As velocidades das correntes são muito fracas e invertem de sentido de acordo com a maré 

enchente ou vazante, no canal. Existe transporte de sedimentos por arraste pelo fundo nos locais das 

pontes no canal na Lagoa Mundaú. O sentido do transporte de sedimentos se inverte com a inversão 

do fluxo com as marés enchente e vazante. 

 As estacas individualmente, ambas as pontes, produzirão uma pequena erosão tipo ferradura 

próximo da estada do lado de jusante da corrente, com uma acumulação um pouco mais a jusante 

das correntes. Com a inversão das correntes o material acumulado será transportado em sentido 

inverso, soterrando parcialmente a escavação feita pelas correntes da maré anterior e criando uma 

nova escavação tipo ferradura no sentido contrário da estaca. Este ciclo se repetirá a cada meio dia, 

correspondendo a um ciclo de maré, sem tempo suficiente para criar uma escavação significativa. 

 Ocorrerá uma erosão tipo bandeja no local do conjunto de estacas que suportarão cada pilar 

das pontes, com um pequeno rebaixamento do leito do canal nestes locais, mas com uma 

profundidade pequena, considerando que a velocidade das correntes junto ao fundo e as turbulências 

ficam proporcionalmente reduzidas com o rebaixamento do leito do canal. 

 Não será necessária nenhuma proteção do leito do canal na região das estacas, porque um 

pequeno rebaixamento do leito do canal tipo bandeja abaixo dos pilares não afetará a estabilidade 

dos mesmos. Caso haja interesse em manter o nível do leito do canal uniforme, sem a erosão de 

bandeja, a mesma poderá ser evitada com a deposição, na região erodida, de material de maior 

diâmetro do que o encontrado na região, podendo ser inclusive brita de pedra. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  20

 Considerando que as correntes continuam com praticamente as mesmas velocidades assim 

como a granulométria dos sedimentos do leito do canal, e que as colunas da nova ponte estão 

alinhadas com as colunas da ponte já existente, a nova ponte não causará nenhum significativo 

impacto ambiental ao meio ambiente. 
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