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Subprojeto III:  Monitoramento da morfodinâmica praial da região 

Caraguatatuba sob influência da instalação do duto 

 

Estudos morfodinâmicos nas regiões de praias são importantes para o 

monitoramento das regiões de deposição e erosão de sedimentos da região. O 

conhecimento das relações entre os fenômenos que controlam estes processos 

é bastante complexo, e requer uma investigação dos efeitos transientes e 

não-lineares que incluem a hidrodinamismo da praia e os processos de fluxos 

de grãos. 

A malha amostral definida para o projeto consiste na realização de 6 perfis 

de praia localizados à 200, 1.000 e 2.000 metros para cada lado a partir do 

ponto de chegada do duto na praia de Caraguatatuba. Para o projeto, o 

nivelamento de um perfil da praia poderá ser feito por nivelamento topográfico 

convencional, empregando nível ou teodolito. No entanto, a extensão da zona 

submarina deverá ser medida com auxílio de um nível topográfico ou teodolito 

e uso de uma mira topográfica, até o máximo de distância possível da linha de 

costa. 

O ajuste do nivelamento ao nível médio do mar deverá ser feito a partir de 

uma referência de nível (RN) conhecida ou, na sua ausência, a partir da 

determinação do nível do mar no momento da observação, na posição do 

refluxo máximo da onda na face da praia, sob condições de mar calmo, 

posteriormente corrigido com auxilio da tábua de marés, conforme metodologia 

explicitada em Muehe et al. (2003). 

Juntamente com o levantamento do perfil de praia, deverão ser estimados 

os parâmetros oceanográficos, meteorológicos e morfodinâmicos básicos para 

o auxílio na interpretação dos resultados, sendo eles: (i) direção e intensidade 

das correntes, (ii) direção e velocidades dos ventos, (iii) direção, período e 

altura de ondas, (iv) distância, período e duração do espraiamento, (v) 

comportamento morfodinâmico do canal de deságüe do Córrego Lagoa.  

O monitoramento morfodinâmico do canal de deságüe do Córrego Lagoa 

será feito através do levantamento de um perfil de praia, adjacente ao canal e 

perpendicular a praia, complementado por perfis paralelos a esta, distantes 10 

m entre si, realizados entre o pós-praia e a região de máximo espraiamento. 

Estes perfis se prolongarão através do córrego de modo a delimitar a posição 
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de cada margem e seu perfil transversal. Desta forma será possível monitorar a 

profundidade do leito sobre a praia bem como a migração lateral do canal de 

deságüe. 

As campanhas deverão ser realizadas bimestralmente, antes e durante a 

instalação do píer, e até pelo menos 12 meses após a retirada do mesmo. 

Adicionalmente aos parâmetros acima relacionados, o subprojeto III deverá 

incluir também a realização de campanhas de inspeção anual sobre a diretriz 

do gasoduto de 34“, a  fim de se verificar possíveis variações na espessura da 

cobertura sedimentar ao longo de todo o trecho em que os mesmos estiverem 

enterrados.  

Serão empregados os métodos de levantamentos sísmicos tais como 

perfilamento de subfundo, magnetometria e tomografia elétrica. Eventualmente, 

poderá ser empregada o método de mergulho autônomo para observações 

diretas nas profundidades onde o enterramento permita a aplicação de tal 

método (profundidades de enterramento menores que 1 m).  

O monitoramento consistirá na verificação das cotas de enterramento do 

duto em relação ao fundo marinho ou em relação ao perfil de erosão máximo 

da praia e da zona de arrebentação. 

Os levantamentos de dados deverão seguir a mesma configuração, sendo 

realizados com os mesmos equipamentos e ter a mesma configuração 

metodológica para que os resultados obtidos nos diferentes levantamentos 

possam ser comparados. 

As metodologias a serem aplicadas consistem em: 

 

� Levantamento batimétrico com multibeam para determinação da 

morfologia do fundo marinho e realização de perfis batimétricos 

esquemáticos. No caso do duto estar, ou tiver sido desenterrado, é 

possível observar a presença do duto. 

� Levantamento com sonar de varredura lateral, utilizado para identificar 

trechos descobertos do duto (desenterrados), assim como mapear as 

variações da cobertura sedimentar do fundo marinho. Este tipo de 

levantamento também permite avaliar se o fundo marinho está sendo 

retrabalhado pela ação de correntes de fundo, inclusive determinando a 

direção da corrente, quando estruturas do tipo ondas de areia 
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estiverem presentes no fundo marinho. Este método permite somente a 

investigação acima do fundo marinho. 

� Levantamento sísmico de alta resolução (perfilador de subfundo - 

SBP), utilizado para determinar a posição do duto sob o fundo marinho. 

Esta determinação é feita considerando-se a presença de hipérboles 

de difração nos registros. A cota de enterramento será determinada 

medindo-se o tempo em milisegundos entre o fundo marinho e o topo 

da hipérbole no registro sísmico, multiplicado por 1.500 m/s (velocidade 

do som na água no mar). A vantagem deste método é basicamente a 

rapidez na determinação da cota de enterramento que é feita em tempo 

real. No entanto, os sistemas de perfilagem de subfundo são mais 

eficientes em áreas onde a cobertura sedimentar é mais lamosa. Em 

águas muito rasas (< 2 m) e em sedimentos arenosos muito compactos 

ou grosseiros, o que é o caso da maioria das praias, os sistemas de 

SBP são pouco eficientes. Nestes casos a atenuação do sinal acústico 

é muito forte e não é possível visualizar nenhuma estrutura, seja ela 

geológica ou antrópica, abaixo fundo marinho. Para mitigar esta 

deficiência utiliza-se o levantamento magnetométrico. 

� Levantamento magnetométrico, baseado na medição de anomalias do 

campo magnético da área em função da presença de objetos 

metálicos. A determinação da cota de enterramento através deste 

método é feita a partir da simulação das anomalias mapeadas em um 

programa específico, utilizando-se, para isso, parâmetros do duto, tais 

como espessura da parede e susceptibilidade magnética do material 

(esta última muitas vezes determinada de forma empírica) e 

parâmetros do campo magnético para a área e época do levantamento. 

Este método exige um processamento de informações mais complexo 

e sua utilização para determinação das cotas de enterramento em 

tempo real é pouco eficiente. Por outro lado, a vantagem deste método 

é que ele é insensível ao tipo de sedimento (areia ou lama).  

 

Conforme acima descrito os métodos SBP e de levantamento 

magnetométrico devem ser empregados simultaneamente para permitir a 
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determinação da posição do duto, caso o SBP não funcione de forma 

adequada.  

Encontra-se em fase de teste a utilização de métodos de tomografia 

elétrica 2D para este fim. Este método já é utilizado em levantamentos para fins 

de avaliação das camadas geológicas abaixo do fundo marinho, utilizando a 

injeção de corrente elétrica no fundo marinho e a determinação de anomalias 

na resistividade do sedimento marinho, relacionadas à presença de materiais 

não condutores, tais como dutos preenchidos por óleo e gás. Os resultados 

preliminares mostraram que este método pode ser eficiente nas áreas onde as 

embarcações geofísicas não podem entrar, como zonas muito rasas e na faixa 

de arrebentação. Sendo assim, este método também poderá ser utilizado no 

monitoramento do duto em questão. 

A determinação da profundidade de enterramento será feita imediatamente 

após a conclusão da instalação e seguido por campanhas anuais por 5 anos. 

Caso a variabilidade se mostre menor que 50% da profundidade de 

enterramento inicial (na zona de arrebentação) a freqüência passará a ser a 

mesma das inspeções preventivas definidas nos procedimentos operacionais 

da petrobras (em média a cada 5 anos).  
 


