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Sedimentologia é o estudo dos processos de formação, transporte e deposição 
de partículas sedimentares em ambientes de sedimentação. Modelos de 
tendência de transporte sedimentar que representem a dinâmica de ambientes 
costeiros e marinhos são de grande aplicabilidade em estudos de engenharia, 
em análises de risco ambiental e na prática do gerenciamento costeiro, bem 
como na compreensão da evolução geológica desses ambientes. A região de 
interesse é o Porto de Itajaí, localizado no município de Itajaí, litoral norte do 
estado de Santa Catarina, Brasil, aproximadamente a 80 km ao norte de 
Florianópolis. O complexo portuário de Itajaí possui uma área de cerca de 8,5 
km de distância da costa, conta com o Porto Público de Itajaí e seis terminais 
de uso privado, além de áreas de preservação permanente. O fluxo nesta 
região é cada dia mais intenso, pois é um dos portos mais importantes para o 
comércio marítimo do Brasil, com isso, a ação antrópica vem alterando de 
forma significativa os processos hidrodinâmicos naturais da região. Desta 
forma, investimento em estudos sedimentológicos ajudam a otimizar e 
organizar as atividades no porto, reduzindo custos, e prevenindo problemas 
ambientais futuros que possam influenciar negativamente a atividade 
econômica da região. Nesse contexto, o objetivo geral do trabalho consiste no 
estudo e inferência da dinâmica sedimentar da região do estuário do rio Itajaí-
açú, a partir de caracterização sedimentológica e análise dos modelos de 
tendência de transporte sedimentar. Para tal, foi analisada a distribuição 
espacial de sedimentos de fundo na região de Itajaí, as amostras se 
encontraram dispostas em duas malhas, uma a montante, na direção Noroeste, 
com um total de 48 amostras e uma segunda malha a jusante, na direção 
Sudeste, com um total de 21 amostras. A partir disto, foi realizada a 
determinação dos parâmetros estatísticos granulométricos (média, desvio 
padrão e assimetria) de cada amostra. Posteriormente, os modelos de análises 
de tendência de transporte (Mc Laren, 1981; Gao & Collins, 1991 e Le 
Roux,1994) foram utilizados para interpretação e inferência da caracterização 
física e hidrodinâmica da região. De acordo com o diagrama textural de Folk, 
1974 as 69 amostras se distribuem entre os campos de classificação de Silte e 
Silte arenoso, com percentuais de argila que variam em média de 5 a 25% e 
areia de 0 a 30%. Quanto aos parâmetros estatísticos as malhas no geral 
apresentam-se homogêneas, as 69 amostras são classificadas como 
simétricas com valores de assimetria variando entre -0,08 e 0,08, as amostras 
são classificadas em sua maioria como mal selecionadas, com variações 
pontuais na malha a montante onde se classificam como muito mal 
selecionadas. Aliado a informações hidrodinâmicas, a partir dos modelos de 
tendência de transporte de sedimentos, podemos concluir que a descarga do 
rio por controlar a dinâmica da região, faz com que no geral, o fluxo de 
sedimentos no canal seja de vazante. Este trabalho consiste em um primeiro 
enfoque sobre adinâmica sedimentar no estuário de Itajaí-Açú, tendo um 
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caráter investigativo. Outros estudos podem ser desenvolvidos visando realizar 
uma melhor avaliação e expandindo o tema aqui debatido.  
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