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ABSTRÀCT

This work presents seclimentological investigations neces

sary to port assessment and planningr âs referred to a ft.^.*otk
of quaternary geological events. Among these the most important
are believed to be the valley-cutting whj-ch took place during the

W{lrm epoch and subsequent sea-Ievel changes.
Investigatíons were carried out on the vicinities of G¡arás

Is1ancl (PA) , on Tainheiros (BA) , Aratu (BA) and Sepetiba (RJ)

Bays and on Potengi (Rn¡, Santos (sP) and ItajaÍ-eçu (sC) estu
aries

Studies undertaken in the Guarás Island region were essenti

aIly cartographic, based on analyses of bathymetrÍc charts and

aerial photographs. Results have shown migration of channels, aI
though their depths have been maintained throughout the investi-
gated span of time. The inferred displacements of the channels
agree with features of accretion observed in emergent surfaces.
' In Tainheiros, Aratu and Sepetiba Bays, cartographic ano

remote-sensing observations were a first step, to be complenrented

by sistematic sampll.ng and analysis of bottom sediments.In these
cases the regional pattern of seåiment and hrater circulationrnnst
ly governed by paleo-valleys distribution, proved to be an impor
tant factor in determining erosion,/accretion sites

In the studied estuaries stress has been put in the charac
terization of both and suspended. sediments, as well as Ín water
salinityr âs guidelines to establish the types of estuarine cir-
culation. This approach was developed in more detail for Santos
and'ItajaÍ-açu estuaries. Fluvial Ínfluence grows increasingly
from Potengi to Santos to ltajaí-eçu est,uariesi there are no

definite data to classify the .first one of them, although its
situation suggests a vertically mixed type. For the Porto Channel

of the Santos estuary a two-layer flow with vertical mixing type
was determined, whilst the São Vicente channel is vertically
homogeneous, both under summer condit,ions of maximum fluvial
discharge. Under conditions of minimum fluvial discharge the
ItajaÍ-Açu estuary displays a salt-wedie pattern during high wa

ter, and a two-Iayer flow with vertical mixÍng pattern during



the low water, both for spring tide.
Time-dependent changes 1n granulometric characteristics of

bottom sediment r¡rere investigated for santos Bay and rtajaÍ-açu
estuary, this latter casê j.ncJ.uding a catastrophic frooding.

Some methodological review has been made, including remarks
on the possibilities of dynamic interpretation of graim-si ze
statistical parametêrs. Data from 588 samples are highly suggestive
that square-deviation, skewness and kurtosis depend on the consi
dered mean size of the sediment



RESU¡IIO

As características da sedimentação atual em áreas de inte
resse ä i-mplantação/manutenção de portos são aqui apresentaaas soi
a perspectiva da história geológica mais recente, especialmente
quaternária. Desta, destacam-se como eventos mais importantes os
entalhes wtlrmianos e subseqtlentes oscilações do nÍve1 marinhoreu€,
a par de fatores tectônicos, explicam os principais traços da dis
tribuição e conformação .dos corpos d'água costeiros.

As investj-gações abranqeram as proximidades da Ilha dos Gua

rás (PA) , a Baia de Sepetiba (RJ) , Enseacla dos Tainheiros e Baía
de Aratur nâ BaÍa de Todos os santos (BA), q os estuá.rios do po

tengi (RN), de Santos (Se¡ e do ÏtajaÍ-açu (SC).
Na região de Guarás procedeu-se a estudo essencialmente car

tográfÍco, através de fotos aéreas e cartas batimétricas defasa-
das, tendo-se constatado que, embora as profundidades dos canais
de circulação se mantivessem no tempo, seus eixos de maiores pro
fundidades apresentavam migração, compatÍvel com o crescimento ob
servado em partes emersas.

Nos casos da Enseada dos Tainheiros, Baía de Aratu e BaÍa de
SepetÍba, a1ém das avaliações efetuadas a partir de cartas batimé
tricas e imagens de sensores, procedeu-se a levantamento sistemã-
tico das caracterÍsticas dos sedimentos de superfície de fundo.pô
de-se nestes casos destacar a importância dos padrões regionais de

circulação dtâguas e sedimentos, relacionados por sua vez a paleo
valesr Dâ determinação das áreas mais e menos suscetÍveis e ero
são,/dePosição

Para os estuá.rios, maior ênfase foi dada ao estudo dos sedi
mentos de'superfÍcie de fundo, bem como a distribuição de safinf
dades e material em suspensão, como indicadores d.a tipologia es
tuarina. Esta abordagem foi particularmente desenvolvida para os
est,uãrios de Santos e do ItajaÍ-açu. A influência fluvial na cir
curação est.uarina aumenta do potengi a santos ao rtajaÍ-açu; no
primeiro caso não há dados conclusivos sobre o tipo d.e circulação,
embora os dados colhidos sejam sugestivos de mistura vertical. Já
o Canal do Porto do estuãrio santista apresenta cireulação em dois
estraÈos, com mist,ura vertical, enquanto que o canal de são vicen

,ù



te apresenta circulação verticalmente homogônea, ambos sob condi-
ções de verão, de máxima descarga fluvial. Para o estuário do Ita
jai-açu, sob cònd.ições de vazões mÍnímas, pôde-se caracterizar cir
culação do tipo cunha salina para preamar, e em dois estratos com
mistura vertical na baixa-mar

Variações temporais das fácies dos sedimentos de superfície
de fundo foram investigadas na BaÍa de Santos et sob diversas con
dições de vazão, incluindo um episódio catastróficor rro estuário
do ItajaÍ-açu.

No decorrer da exposição dos diferentes casos, são feita-s
diversas sugestões e revisões metodorógicas. Destaque especiaJ.
é dado ao problema da interpretação dinâmica dos parâmetros esta-
tísticos granulométrj-cos. Dados referentes a 5BB amostras sao
altamente sugestivos de que desvio.-padrão (grau de seleção), assi
metria e curtose são dependentes, cle modo def inido e por j-nterva-
1o granulométrico, do diâmetro médio.
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CAPf TU 
.LO 

I

TNTRODUçÂ.O

Segundo OUINN (I97;) pode-se distinguir duas épocas de gr:an
de desenvolvimento port.uário. A primeira delas, seria relacionada
ao Tmpério Romano, rcaracterizada por estruturas monumentais, de
tecnologia bastante evoluida, que só não teriam subsistido por
falta de conservação ou acidentes naturaj-s; algumas Ëêcnicas en
tão empregadas perderam-se durante séculos, tendo sido recuperada.s
e usadas em portos modernos

Foí no sóculo XIX que ressurgíu o interesse pela instalação
de portos, acompanhando a expansão do Império Britâníco e de suas
cotônias; destas surgiram os Estados Unidos, que na atuatidade ê
a nação de maior desenvolvimento portuário, abrangendo portos na
costa do PacÍfico, do Atlântíco, do Golfo do México, além dos
Grandes Lagos, atingidos pela ll-idrovÍa Saint Lawrence.

Os portos brasifeiros mais importantes dc senvoiveram- ée acom

panhando esse rnovimento histórico do sécul-o XfX, possivelmente a
partir da fuga da corte portuguesar subseq{lente elevação do país
a Reino UnÍdo e abertsura dos portos em 1808.

No século XX, o aumento crescente do comércio internacionel-
(FrcuRA 1) exigiu melhoria e diversificação das funções portuá
rias, que passaram a abrigar nún'ero e tipos de nav.ios de dj¡oensões crescente
ment-e incompatÍveis com as caracterÍstÍcas naturais de abrigo e
canaÍs nal,urais (!'IGURA 2). para GEORGE (1967, p.318) ,'todos os
portos modernos são, em escala variáve} portos artíficiais, d.esen
vofvidos a partir de um sítio natural insuficien.Le para atender
ãs necessidades da navegação atual',.

Observações de cunho geológico sempre constá¡arn, enù;ora fre
qtlentemente de modo esparso e não sistemático, dos levant,amentos
referentes a sÍtios portuários. Dizem respeito à constituição dos
fundos submersos (que podem favorecer ou não a ancoragem), à dis
tribuição de pontões rochosos, baixios, canais e outras feições
de lnteresse à navegação, integrando os chamados 1evantamentos hi
drográfÍcos. Estes, .segundo OUINN (1972, p.II5) são realizados
"para d.eterminar as elevações do fundo do corpo dtágua e deveriam
se estender a uma área algo maior que os propost,os canal e porto.



Adícionalmente, deveriam localizar as linhas cle costa de preamar
e baixámar e todas as estruturas ou obstruções na água e ao longo
da l-inha de costa, tais como barcos afundados, recifes ou pedras
grandes". Outras Ínvestigações, recomendadas por eUINN (1972), e
de algum modo ligadas ã geologia, são as de sondagens e análises
de solos

FIGURA 1 - CrescjJrento da frota nÊrcante ¡nrurd:Lal entre a Segunda Gì.rerra
dial e l-969 (QUINN, 1972, p.5). Cul-va superior - ¡'rotas mercantes mundiais
¡n-ithoes de toneladas brutas e curva inferior em nril-Lrares de navios.

tancJugs 
.granel.eJ-ros

carga geral

FIGURÀ 2 - CåracterÍstl-cas dos naiores navic¡s de caïga e frete, projetadas
até o ano de 2040, com base nas tendê¡rcias entre I%7 ¿:) ir96'7 (BRUI.INI, 

- 19i6, p.
2I). Do alto pa-ra baixo: calado, bôca e corrllrÍmento em pés versus peso total
em mllhares de toneladas.

Mun
em



Outros autores que tratam de engenharia de porbos, dedicam
aos aspectos geológlcos um tratarnento diferenciaclo, como é o caso
de BRUUN (1976'), que dedica dois capítulos de seu trabalho aos
problemas de sedimentação e geomorfologia costeiras.para esse au
tor (p.68), "o desenvoLvimento de estruturas d.e engenharia portuá
ria está Íntimamente rel-acionado ao d.esenvolvimento de aspectos
tecnológicos de navegação e transporte como um todo. Maiores cala
dos requerem canais de aproximação mais profundos, que não preci
sam necessariamente ser protegidos, mas sua local-ização e georne
tria deve ser relacíonada a condições reais de regirne de ventos ,
ondas, correntes e sedimentação".

BRUUN (1976) distingue, para os fatores seclimentológicos e
geomorfotógicos , duas abordagens: uma evolutiva e outra dinâmica.
'tA prímeira é típica de pesquisa descritiva (s¿c) como geoÌogia e
geografia. A segunda pertence ao enfoque fÍsico ou de engenharia
no qual todo piocesso é considerado com relação ã forças atuantes"
(BRUUN, 1976, p.319). propõe.-se então esse autor a desenvolver os

€- ¡- ¡-a -rdrores em pauta So¡l o Seguitdo poirLo-de-visLä erri-¡rrciädo, e pdrcr
tanto busca quantificar ou equacionar os processos de interesse ,
embora reconheça que fórmulas para quantificar os processos cos
teiros raramente sejam universais. Consiclera fundamental a . noção
de que os sedimentos movem-se entre dois pólos, stri¿Tce e cl:r,ain ,
que constituem a noção básica geolôgica de ãrea-fonte e área de
deposição.. Suas concl-usões gerais vão no sentido de que se deve
evitar a impLantação de portos a juzante de áreas-fontes inportan
tes, e de que as estruturas impl.antadas não devem favorecer a de
posição de sedimentos em transporte. Ðssas questões, no que se re
fere à sua quantj-ficação, foram amplamente tratadas por SILVESTER
(t.97 4) .

Neste trabalho buscar-se-á apresentar os trabalhos brasirei
ros de geologia aplicada a portos justamente sob a primeira pers-
pectivâ apontada por BRUUN (1976).

Tais estudos visam essencíaJ,mente a aspectos sedimentológi-
cos e geomor foJ-ógicos , e foram iniciados na década de 60, no es
tuário santista, no âmbito do Laboratório de l]idráurica da npuspT
DAEE (EPUSP/DAEE, 1966), seguido de estudo feito para a BRASCON
SULT no Canal- de São SebastÌão (KUTNER, 1969) . A essa mesma época
diversos outros estudos de sedi¡nentação costeira foram rearizados



no Estado de São Paulo, embora não aplicados a portos, voltad.os ao

estudo de sedimentos de superfÍcie de fundo (KUTNER, 1962,1963;MA
GLIOCCA & KUTNER, L964, 1965). Todos os trabaLhos mencionad.os da
década de 60 foram revlstos por KUTNER (1976) .

A partir de 1973, estudos de sedÍmentação costeira aplica
dos a portos foram promovidos pelo IpT, por solicitação do Insti-
tuto Nacíonal de Pesquisas Hi<lroviárias, atual Instituto de peg
quisas Hídrovíárias da PORTOBRÃS, em diversos pontos da costa bra
sileíra (.Pará, Rio crande do Norte, EspÍrito éanto, Rio dc Janei
ro, São Paulo), e da Conìpanhia Baiana de Navegação (Bahia) . Os re
sultados d.esses trabalhos acham-se expostos em numerosos relatã
rios do IPT, e foram parcíalmente publicados por FúL!.ARO & PONÇA-

NO (1976), poNçANO & FúLFARO (1976a) , PONÇÀNO er af. (1976) , FûLFA
RO et al-. (1976 e Lg'tB), PONçANO (1976) e PONçANO & FúLFARO (1978).

Tod.as essas investigações inserem-se no campo da . Geologia
Aplicada, maj-s especificamente no que ÍnteLnacionalmente se conhe
cS por Geologia de Engenharia, sobre cujo desenvolvimento, aborcla
do por JOHN (1974), CAptl\RGo (1976) e OLTVEIRA (f981) cabem algu
mas consi<lerações.

A geologia apJ-icada a problemas de engenharia teve seu inÍ
cio,no Brasit, na década de 50, com trabalhos de PICHLER (1954 e .1957) vol
tados ã ímpJ-antação de barragens e a estat¡ilidade de encostas,Des
sa época, atê 1974, configurou-se um grande esforço por parte dos
geólogos em aproximar-se da f .inguagern e mêtodos própríos da engg
nharia, o que resultou, em algurrs casos, num certo abandono d.a me

todologia estritamente geológica. A realização do II Congressoda
Associação rnternacional de Geologia de Engenharia em São paulo ,
em 1974, permitiu amplo intercâmbio entre técnicos nacionais e es
trangeiro's, que resultou, para alguns grupos de profissio.rri", .i
revalorização do conhecimento geológico..

Essa situação se refletiu, em 1976, na organi.zação do temé
'rio e teor das contribuições e debates do I Congresso Brasileiro
de Geologia de Engenharia, realizado no Rio de Janeiro, que con
tou com uma sessão dedicada a GeoJ.ogia Aplícada ê portos e.Canais.
Nessa ocasião KUTNER (19?6) apresentou uma revísão de seus traba
lhos anteriores, e o presente autor teve ocasião de apresentar al
guns resultados de investigações das quais participou a partir de

l

l



1973. Tivemos, desde então o ensejo de clesenvolver diversos ou
tros trabal-hos na costa brasileira (FfGURA 3), que nos permitiram
avânçar um pouco mais no conhecimento das questões de geologia a
plicada a portos
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EIGURA 3 - localização das áre-^" portuárias abordadas neste estudo,

Embora a metodologia usada seja exposta e discutida em capÍ
tulos subseqtlentes, julgamos oportuno, nesta apresentação, tecer
algumas considerações cle orde¡n genérica.

Não nos parece possÍvel, ao menos em geoJ-ogia, fazer uma
distinção- rígÍda entre a pêsquisa básica e a.âplicadai esta úIti
¡na consiste basicamente na mobilização do conhecimento geológico
em função de um dado problema.Assim sendo, torna-se necessário 1a¡r

çar mão de várias técnicas, e, especialmente, de obter informa
ções fundamentais - que poderiam ser considerad.as como pertencentes
ao âñblto da ciêncÍa básica - pãra se chegar a uma aplicação satis
fatória.

Disso decorre que os trabalhos de geologia apJ_icada . repre-
sentam, necessariamente, un recorte entre ciêncla básica e soli
cltações ligadas ao mercado, à produção, ao planejamento. f.*ol



então consciência de que as pesquisas ditas aplicadas, como é o
caso desta tese, levam-nos por vezes a ficar na. incômoda situação
em que várias linhas de pesquisa podem ser vislu¡nbradas, sem que
entretanto se possa desenvolvê-Ias em maior profunclidade.

ConsÍderamos que no caso dos portos os aspectos de aplica
ção poderiam ter passado por maíor avanço, mormente no que se re
fere à inserção de aspectos de engenharia, caso se d:'.spusesse .de
maior acervo de conhecimentos básicos referentes à tipologia clos
estuários brasileiros. ¡'icamos porém num estágio tal que a carac-
terização dinâmica dos corpos d'água costeiros teve que ser feita
pør'í passu ãs solicit.ações de projeto.

Visando a t.ornar mais clara a exposição do tema aqui propos
to, parece-nos convenÍente proceder a uma exposição em sepg
rado dos casos est.udados (casa historíes), embora desigual_mente
desenvol-vÍdos, de sorte que se possa melhor avaliar os avanços e
lacunas nos resultados obtidos

I OBJETIVOS

Levando em conta as preocupações expressas tìos parágr:afos an
teriores, podemos definir como objetivo principal desta tese a
delimitação, dentro dos princÍpios e métodos de nossa ciência, do
conhecimento geológico necessário à implementação 

. 
de portos no

BrasÍl. Respeitados os limites impostos pelo número de sitios es
tudados, buscamos chegar ã definição de uma metodología de traba
Iho, e, adÍcional-mente, fornecer j-nformações básicas a. respeito
do comporta¡nento de aLguns setores da costa brasileira ,
até o momento pouco conhecidos



CAPfTULC) II

METODOLOGIA

I PRTNCÎPIOS GERATS

As feições costeiras em que se situam os sÍtÍos porttiários
podem ser considerados .marginais e internas ãs plataformas conti
nentais, a cuja gênese portanto se ligam.

Há uma concordância geral da Iiteratura em considerar a

plataforma continental como produto das variações de nÍvel mari
nho quaternárias (cf .EMERY, 1967; FL.,INT, 1971) . As causas d.essas
variações pode¡n ser de dÍversas ordens, locais ou regionais (movi
mentos crustais tectônicos e isostáticos, compactação de sedimen
tos) e eustát.Ícos (movimentos tectônicos e isostáticos d.e crosta
oceânica, sedimentação marinha, vulcanismo submarino, adição de
água juvenil nos oceanos, mudanças térmicas das águas oceânicas ,

yariações dos volumes d'água rel-ativos marinhos e continentais ,

transferência de águas de mares rasos para oceanos) (FLINT, l-971,
p.316), Dessas causas, admíte-se que o glácio-eustati smo seja a

mais importante, permanecendo porém em aberto a questão de seu
peso face a fatores Èectônicos. Aincia segundo FLINT (1971 , p.3L7),
a teoria do controle glacial do nÍvel'marinho foi proposta em

1841 por I{ACLAREN, e raramente foi colocada e¡n dúvida
Há nu¡rerosos trabalhos que buscam reconstituir as oscilações

quaternãrías de nível marinho, que geralmente resultam na constru
ção de curvas de oscilação, J.ocais, regionais, ou mundiais, das
quaÍs um exemplo representativo pode ser referido a FAIRBRIDGE
(1966).

As amplitudes d.essas osciJ-ações têm sldo deduzidas por cri
têrios múltiplos, entre éIes: estimativas de volume de cobertu
ras de geleiras continentais, distribuição altimêtrica de feições
marlnhas emersas, dÍstribuição altimétrÍca de feições continent¡is
submersas. Feições reliquiares, taís como depósitos sedimentares,
suas estrutuÌas e conteúdo fóssil¡, têm sido analisados, e suas
evidências, datadas de modo relativo ou absoluto, neste caso atra
vés dos métodos c.,, e Th,/U (EMERY, 1967; FLTNT, 1971).I4

Ao restringir o significado da evolução da plataforma conti



nental a estuários e lagunas, observa EMERY (1967, p.9) que " a

distribulção regfonal de estuãrios e lagunas corresÞonde ãs carac
terÍstícas regionais das plataformas continentais e seus prol-onga
mentos - as planÍcies costelras. Em outras palavras, as lagunas
são tÍpicas de regiões de plataformas contínentais e plan-icies cos
teiras amplas e muito pouco inclinadas. Pequenos estuários ocol
rem onde plataformas e planícies costeiras são estreitas e pos
suem relevos acentuad.os ".

Ainda EMERY (1967) admite ter havido um perÍodo de elevação
pós-glacial do nÍve1 marinho cuja grandeza seria compativel com a
mêdia mundÍal de profu¡rdidade das plataformas continentais (130 m),

Durante .""u 
"l-urrução 

pós-glaclal ter-se-iam formado inicialmente
ã borda do talude continental lagunas; com o progresso da eleva
ção, lagunas e estuários teriam caracterizado a seção intermedÍá
ria da olataforma, situação que foi se modificando em favor de
uma dominância de estuários na faée máxirna do pós-glaciaI . Esse
quadro genérico serÍa afetado principalmehte pela velocidade r:ef a
t-ir-ra (q¡ se ja., ca-racterística cl.e carfa- regiã.o) <le sub j rla do ní.wol
marinho, fator que regularia a maior ou menor eficiência das fon
tes detriticas continentais em cofmatar os estuários e lagunas
EsLa noção, aliás, é cl-ássica em .qeologia (tectônica x sedimenta
ção), conforme entre outros, KRUMBEIN & SLOSS (1963),

Embora genérico, o referido trabal-ho de EMERY tem a fel-ici.
dade de destacar o caráter tra¡rsitório dos estuãrios, em ternos
geológicos, pois que representariam apenas f å da história da
plataforma continental, RUSSEL (1967) díscorre no nesmo sent-.ido,
e, enbora acredite que o pós-gl-acial tenha se dado nos úItimos
50 000 anos, e não nos últi.mos 18 000 anos,cotTo se considera hoje
quase unanimemente, aceita que o estudo dos estuários é, hoje em

<lia, muito oportuno, pois estudos de casos atuais poderão ter va
lor histórico em poucas décadaò.

Essa transitoriedade confere ao estudo dos corpos dtãgua cos
teÍros, que oferecem melhores condições de abrígos a oortos, sua
peculÍaridade mais marcante, jã que suas condições naturais podem
sofrer alterações apreciáveis em tènrpos históricos.

O reconhecimento dos diversos asoectos da plataforma conti
nental brasí1eira tem seu marco mais importante na realização do
Prograna de Reconhecimento Globa1 da Margem Continentâl Brasilei



ra - Projeto REMAC, i¡liciado em 1972, abrangendo toda amargem con
tínental brasi.leira, bem como áreas oceânicas e continentais adja
centes clo Atlâhtico Equatorlal e Atlântico Sudoeste (CHAVES, 19B3).

Dentre os numerosos estudos realizados, têm maÍor interesse para
nosso trabalho aqueles refexentes ã morfologia e sedi¡nentologia ,

por conterem dados de interesse às oscil-ações do nÍvel marinho no

Quaternário, os qua'is, em última instãncia, são os responsãveís pe

l-a constituição dos corpos dtágua costeiros, estuários, Iagunas e

baÍas (em que pese, neste último caso, componentes tectõnicas da

maior relevância). A caracterização geomorfológica <la margem con
tÍnental brasileira (ZEMBRUSCKI et aLíi, L9'721 levou à distinção
de três regiões príncipais: Norte, Leste-Nordeste e Sul. A primei
ra abrange plataforma de até 300 km de extensão (foz do Amazonas )

e ruptura para o talude entre 80 e 130-140 m de profundidade, A

Leste-Nordeste tem plataforma estreita, em torno de 20 km, e pro
fundidades de 40-50 m. Na Su1 , a plataforma tem em média 150 km e
sua borda é mais profunda que nos casos anteriores, variando de
f60 a 190 n. Estes <lados, comÐaì:êdos com os da l-iterâtura interna
cÍonal- previamente mencionados, indícam influêncj,as tectônicas de
caráter" regional, afetando a profundidade da bo::da da plataforma.
Um panorama cla distribuição dos sedimentos de superfÍcie de fun
do, através de 800 amostras, ê f ornecido por MII¿I¡.{A¡ì et; aLii (19'12) .

Uma revisão referente às oscilações do nível marinho foi
apresentada por KOWS¡4ANN & COSTA (I9791 , que d.etectaram, através
de evidências ambientais, norfológicas e datações C-J.4 seÍs ni
veis persistentes ao longo da costa brasileira, correspondentes a
proximadamente ãs lsóbatas de l-30, I10, g0,75,60 e 40 m. O ní
vel- de -130 m ê atribuido ao último evento glacial, em torno de
15 000 B.P,; da€ações C-14 situariam o nÍvel - 110 m entre 13 e
14 000 8.P.. Idades de 12 000 B.p. e 11 000 B.p..são inferidas pa
ra os nÍveis -90 m e -75 m. O nÍveI de -60 m teria idade de
11 000 8.P,, por C-14, enguanto que se infere para o nÍvel -40 m

9 000 B,P., As inferências foram feitas com base em curva de va
riação eustát.ica construÍda para os úItimos 35 000 anos,

As variações holocênicas do nÍvel marinho têm sido determi
naclas para a costa pautista por SUGUIO e ¡4ARTIN, em diversos arã
balhos, sintetizados por MÀRT]N, et aLíi (1979d, e para a costa
baiana (BrrrENcouRT et aLii,I979b ¡ MARTTN, et aLii,I979b), através
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de amplos programas de daLação C-I4. As curvas d.e oscilação do nÍ
vel mari¡¡ho apresentam cert¿r criversidade, mas ind.ican um , mãximo
transgressívo de uns 5 m em torno de 5 000 B.p,,.e um nÍvel e¡Ìttorno dos 3 m há cerca de 2 500._ 3 500 8.p..

Em linhas gerais r pode-se corrcfuir que os eventos mais importantes na formação dos corpos d'água costeiros, quais sejam ,o úIti¡no entalhe e a subseqtlente tlîansgressão, podem ser referidosa eventos globais, o primeiro referido ao máximo da glaciação
W{lr¡n ou Late Ialisconsin, e o segundo ao Flandriano, conforme. tive
.mos a ocasião de sugerir para o caso d.a baía dè Sepetiba ( PONçANO;
i-976a; PONçANo eb alii,I979 ) através de anátÍse geomorfológÍca.

Aqui se estabel_ece a ligação entre os fenômenos de ordem geral' què afetaram a ofataforma contÍnentaf, e as feições menoiesde sua nargem j-nterna, gue são as feições costeiras, pois a distribuição dos princiÞais canais de acesso e c.irculação, bem como
"a dinâmica dos processos sedimentares atuais necessit,a ser coro
cacia no contexto da evolução quaternâri,a da ãrea de estudo, Our.gue se Þossa esclarecer a irn¡.,ortâncÍa efct-iva do balanço e::osão7,,ìeposição, possibilitando então què sejam feitos prognósticos sobreseu comportamento. Jsto pode ser feito por meio de uma anállse geomorfológica centrada na evolução de determÍnadas formas que constituirão o arcabouço da sedimentação atual,, (PONçANO, 1976a, p:13).

Ì,evamos e'tão e¡¡ conta que ',a clistribuição e caracteri.sti casda pe1ÍcuIa sedj.mentar que revesl_e os ambientes subaquáticos dasadjacêncÍas de um porto representam uma resultante de todos os fatores determinantes da sedimentação, constítuindo_se então seu estudo qualitativo e quantitatj.vo uma primeira aproximação ao estabelecinìento de critêrios ç1eoLógicos destinados à escolha de l-ocais e de técnicas construtÌvas mais viáveis à instalação de 
";conjunto portuário" (poNçANo, 1976a, p.2). KU1NER (.1976) veio a expressar opinião semef Ìlatìte

Dessa forma, a orientação seguida nas investigações aqui propostas leva ao desenvolvinento de estudos em três etapas princÍ_pais:
- estabelecimento de um modelo da evolução geomorfoJ-ógÍca da área

conslderada;
- caracterÍzação da textura dos sedimentos de superfÍcie de firndo,por meio de seus parâmetros representativos e ã. a,.,u ao*po"içao
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mineralógicar, vi sando a compreensão e estabelecimento de sua di
nâ¡nica, caracterização de sedimentos em suspensão;

- integração de. eLementos geomorfoJ-ógicos , batimét.rÍcos, sedimen-
tológícos, e síntese geral a respeito da área sob o ponto-de-vre
ta da viabil-i.dade de implantação de um porto, ou cla intervenção
em obras já realizadas.

TT MATERIAIS E MÉTODOS

A. Pl-antas e imagens de sensores remotos

O planejamento e realização dos trabalhos nas áreas aqui
apresentadas sempre se iniciaram pera coleta e análise d.as cartas
topográficas e náuticas, e fotos aéreas dÍsponÍveis. Eventualnen-
te foram util.izadas imagens LANDSAT para determinação de direções
de dlspersão de sólidos em suspensão. Discriminação e discussão a
respeito dos materiais e técnicas empregadas serão feitas, sempre
que necessário, no decorrer da exposição dos próximos capítuios.

B. Amostragem

A coleta de amostras em águas estuarinas foi feita com uti
lização de barco especialmente adaptado para esta finalidade, de
fundo'chato, em al-umínio, equipado com'guincho e rold.anas, de
7,5 m de comprimento, equipado com motor de 50 Hp. No ..caso de
baías e de mar aberto, foram usados barcos maiores, do tÍpo cama
roneiro, con as adaptações necessárias.

As estações de amostragem, prevíamente esLabelecl_das, eram
atingidas por aproximação visual , com auxÍlio de telêmetro e se¡
tante, no caso de estuárÍos em que havía grande número de feições
topográficas (inclusive urbanas) de re.ferência. Eir mar aberto e
baÍas as estações de amostragem foram atingidas por aproximação
sucessiva por meio de sextante, através da referência de pontos
notáveis assinaLàdos nas cartas náuticas.

Os sedimentos de superfÍcie de fundo foram coletados com
amostradores de mandÍbula, do t-ípo Van Veen, recoÍrendo-se, em aI
guns casos. a amostragem por cravação com testemunhador do típo
piston co?er.

Amost,ras de água para análise de material em suspensão e sa
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linidade foram coletadas com garrafas de Van Door com 3'Z de capaci
dade .

c. Análises Granulomótricas

As anãl-ises granulométricas dos sedimentos de superfÍcie de
fundo foram processadas de acordo com o procedimento rotineiro dos
Iaboratórios de sedimentologia do fnstítuto de Geociências da USp

e do IPT, A fração areia foÍ separa<la en cl-asses de L/2 / enquan-
to que a separação de siltes e argilas se d.eu.em intervalos de
I Ø. Os parâmetros estaiísticos granulométricos foram calculados
segundo as fórmulas de FOLK &. WARD G957), as escalas :qualÍtati
vas dos graus de seleção, assimetria e curtose são também as des
ses autores, segundo a tradução proposta por SUGUfO (1973), Uma

classificação textural segundo o diagrama triangu.lar de SHEPARD

(I954,apud SUGUIO, I973) também é oferecida. As classes granulornê
tricas são referidas ã escatâ de We¡rtworth.

A descrição das características granu J"ométricäs com base
na.s fór¡nul-as de FOLK & Vq¡,F.D (1957) e segundo os inter',¡a1os dè
classes texturais merece al-gumas considerações, Assim, sabe-se que

as caracterÍsticas texturais de um sedimento podem ser referidas
a um conjunto de parâmetros estatístj-cos descritivos de sua dís
tribuição granulomótrica, indicativos de tendôncias centraj-s ( me

dJ-ana, média e desvio-padrão) ou caudais (assimetria e curtose).
Os parâmetros propostos por FOLK & WARD (1957) foram cria-

dos a partir dos de INMAN (1952). Esses autores realizararn um es
tudo sedimentológico num depósito fluvial fortemente bÍmoda1
(areia e cascal.ho) , caracterÍstÍca que os l-evou r .orr=id.r.r ing
dequadas as medidas de INMAN (1952) por se basearem en apenas z

ou 3 ponqos da curva acumuiativa, scndo pois insuficientes para
descrever curvas não normais.

Para FOLK & WARD (1957) a mediana dèveria ser aband.onad.a, por
induzir a erros na apreciação dos sedimentos. Assim, seriam igua-is
os valores das ¡sdi¿¡¿s de um sedj.mento com 40 B de cascalho e
60 I de areia fina, e outro com 60 E de areia fina e 40 I de argi
Ia. As alterações dos demais parâmetros podem ser vistas na FIGU
R.A 4.
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DIÁJ4ETNO U.éDIO DÉSVIO-PÀDRÃO ÀSSIMETRIÀ CURlOSE

INÈtÀN ø16 + ø84 ø84 - ø16
2

ø44 + ø16 - 2ø5O - øt5' ø5 - 2g5O

ø84 - ø16 øA4 - øt6
I/2tø14 - ø5t -I/2ts93 - ø84r

ø84 - øt6

toLlt & wÀRD

{1957)
ø16+ø50+ø84

3

ø44 - ø16 ø95 - ø3

4 6,5
ø16 + øA4 - 2ø.r0 ø5 + ø95 - 2ø5O

2lø84-ø16) 2 t99s-ø5t
ø95 - S5

2,44 lø1s - ø25)

FTGURA 4 - Par.ãretros estatísticos segundo INMAN (1952) e ¡ÐLK & IGFD (I9S7) .

.. Em decorrência das alterações propostas, o desvio-padrão, in
dicativo do grau de seleção do sedimento, deixou d.e ser uma. medj.
da de tendência central , conforme se constaLa na exposição que so
bre o assunho faz SUGUIO (f973). No caso da assimetria, a combina

ção de valores. de centro e das caud.as l-eva a uma medida geometri
carnente independente da seleção.

Para FOLK & WARD (1957) assimetria e curtose seriam fu¡rda-
mentais para se detectar bimodalidade onde essa. caracterÍstica não

aparece craramente. Mostraram, ademais, haver reiações bem <jefini-
das entre os quatro parâmetros, equacionados na FfcURA 5.

KURTOSIS
ü$ Very Leptokurtic
E Leptokurt¡c
O Mesokurt ¡c

. N Plotykurtic
l0 Very P¡otykurt¡c

1
q

I

FTGI}RÀ
-.¡rÉdio
& VARD

\.
0r'

.5 -. C,ráflco a guatto variávels, ¡nostrando a relação entre diâ¡netro.(It), desvio-padrão (o., ) , assi¡retria (Sk1)e curtose. Repïaduzido de -FOLK

ß957,p.23I.
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Para SrWA¡f et alii (.19781 há duas cltferenças entre a estatÍs
tiôa convencional e a aplicada em sedimentol-ogia. A primeira vem
de gue ao se agrupar os dad.os por classe d.e peso, as partículas
discretas deixam d.e ser consideradas, e os resultaclos referentes
à população de pesoé não Éão iguais aos da população de partículas.
Outra diferença é que as medições são feitas através de uma variá
vel transformada (Ø) e não do diâmetro real.

A fim de superar o primeiro desses dois pontos, geraråm amos
tras hipotéticas com dados para cada partÍcula, segundo distribui
ções normais padronizadas (médía = Ot desVio-padrão = l). Com es
sas amostras realizaram uma reavaliação do métödo de FOLK & WARD

(1957). Para tanto, procederam a correlações entre medidas segun-
do FOLK & WARD (1957) e I) parâmetros para freqüência numérica não
agrupada (FIGURA 6) ¡ 2l parâmetros para freqtlência não agrupada
em peso (.FIGURA 7 ) ,

Pel-a FfcURA 6 pode-se concluir que os dois conjuntos de
dados descrevem diferentes caracterí sti-cas das amostras. As rela
ções ,3a IIGUR.A, 7, por oul-r-o lado, se¡--iam seïúeii.¡anLes ãs já dete::-
minadas por outros autores entre método dos ¡¡¡¡s¡¿os e método grá
fico, o que sugere que as medidas de mo¡nento para freqüência agru
pada erû peso se constituom em boas esti¡nativas dos parâmetros não
agrupados correspond.entes.

Concluem que as medidas grâfÍcas são boas para o di.âmetro
médio (exceto em amostras muito assimétricas ou cóm caud.as pronun
ciadas aquém de /16 e além de Ø84) e desvio-padrão (com ressalvas
para arnostras medianamente selecionadas com caud.as significativas
nos 5 I ¡nais finos ou mais grossos ). No caso da curtose e da as
simetrj-a, consideram que não se chegou a retações definidas entre
os difere¡rtes cál-culos porque as mcdidas não agrupadas são sensÍ
veis às caud.as, d.iversamente das medÌdas gráficas

Apontam ainda que as medidas gráficas não são muito sensÍ
veis a populações signi ficativanent.e não-normais. Se se pretende
usá-tas, o peneiramento pode ser feito com intervalos de l/, pois
a diminuição do Ínterval-o não aumenta o aJ.cance do método.

SI¡IAN eú aLií (I97g) fazem uma avaliação do mêt.odo dos momen-
tos para valores agrupados, concluÍndo que descreve. melhor as po
pulações que o rnétodo de FOLK & WARD (1957); a diferença entre os
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dedoís métodos seri.a nai.or no caso da assimetria
c u rva s s i g{r__! f -!ç A!!.1¿q¡¡9n !q,,nãq . nqrma i s .

e da curtose
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!:os de freqtlência nurérica^não ?g1.rp"då para 100 amcstrâs nipotéticas. -li*Jrg
duzido de S\GN €¿ alii (L978, p.873).

No caso do Íétodo dos ltþIrentos fiÞstram gue a precisão dos parânretros au
nentam com a di:rúmrição do i¡rtervalo de peneiramento de 1/ para 0,25ø.Alén rris
so' o truncamento da curva em 12þ. não arteraria signi ficativamen
te os resultados, contrarÍamente ao truncamento em 9Ø.
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Levando-se em cor.rta os métodos de laboratório empregados
nas análÍses granul0métricas percebe-se que, embora o método dos
momentos forneça merhores descritores das distribuições granuro-
métricas, torna-se mais convenÍente a utirização das fõrmuras de
FOLK a WARD (1957), por serem estas maís compatíveis com as claç
ses granulométricas obtidas nos processos de peneiramento e pipe
tagem.

No caso dos sedimentos em suspensão, o procedÍmento foi og
tro. A literatura indíca que, dos mêtodos disponÍveis para a de
terminação de classes granulométricas de peguenas quantidades de
sedimentos fÍnos, o mais eficiente é oferecido peros aparelhos do
tipo CouLl;eT Count;er (Sf^tIFT et aLíí, 1972¡ WALKER et alii., I9j4).

Segundo SI,¡ÌFT ¿¿ aLii (I972) o Coultet, Countez, tería sldo
desenvofvÍdo no final da déca<]a de 50, para contagem de cér-uras
sanguÍneas, sendo a seguir experímentado com sucesso em sedimento
IogÍa. Seu princípio básico é d. q.ru, num eletról.ito oe campo e1é
trico definido, a passagem de uma partÍcula provoca aLterações de
tóctávcís, desde que suas propr:ie,áades eiétricas sejam difereirtes
das do eLetróIito. Na prática, a zona el_etricamente sensÍvel- é
bloqueada por um orifÍcio de mater.ial cond.utor, calibrado. I medi.
da que passam as partÍculas, mudanças nas proprieclades el_etrolÍ_
ticas são medidas como pulsações de voltagem. O l-imite mÍ-nimo de
concentração do material em suspensão pode ser de 0,2p,p,m- .(SWIFT
et øLíi, 1972 ') ou J- p.p,m. (WALKER et øLií, Lg74.)'. Ensaio cle re
produtibilidade realizad.o com sotuções diluÍdas de sor"os indica
ram que os resur-tados obtídos com o coulten counter são compati
veis com os de pÍpetagem, com desvío-padrão de + 68 da média.

Neste trabalho, para a determinação do teor total de . sed!
merìtos ènr-suspensão, adotou-se o seguinte procedimento: cada amos
tra foi inicÍalmente agitada, para hornogenei z ação, durante tra"
minutos cronometrados- rmediatamente após a homogeneização trans
feria-se 1 Z para proveta prevjamente aferida. Em seguida, a amos
tra (1 z) era passada gradativamente através do conjunto fiftran
te (descrito mais adiante) , com auxÍIio de baqueta, Ao f inaj- da
filtragem as paredes da proveta eram lavadas com.20 nI de água
deionizada.

A guantidade de I Z ê aceita como satisfatória à obtenção
do materiar necessário para estudo de sóridos em suspensão em



águas de estuários (HILLIER, L984).
O papel de filtro com o resÍduo desejado era deixado por L2

horas em estufa especialmente regulada a 6OoC. Após esse tempo re
tirava-se esse material da estufa, resfriando-se-o em dessecador
por 40 minutos, pesando-se-o a seguir.

o conjunto filtrante, acima mencionado, era cornposto por 2

fÍltros sartorj-us com 47 mm e diâmetro nominal dos poros de
0r45 ¡r superpostos, previamente numerados, la,¡ados, seeos e pesa-
dos.

A diferença entre o peso do filtro com resícluo e seu peso
prévio, fornece a concentração do material em suspensão, conside-
rado o volume fil-trado.

Após essa determj-naçãor os filtros com resÍCuos passaram por
dispersão ultrassônica, obtend.o-se, para cada amostra, uma solu
ção. que foi anallsada em analisador de partícuIas finas CcuLtey,
Counten TA-LT. do laboratório de Metalurgia do põ do IpT. Esta aná
lÍse forneceu a distribuição granulométrica de cada amostra cle se
dj-mento em suspensão, de acorclo com as seguintes classes:

medidas em u

32 r00 a 25 ,40
25 r40 a 20,20 A

20 ,20 a 16, 00

16100 a 12,70
L2r7O a 10108 B

10r08 a 8r00

8r00 a 6r35
6135 a 5104 C

5104 a 4,00

4100 a 3rL7
3rL7 a 2152

2 r52 a 2,00
2,00 a lr59 D

Ir59 a I,26
L,26 a 1,00
1,00 a 0 ,794

Os grupos A, B' C e D correspondem às classes Silte l{édio,
Sllte Finorsilte Mui'to Fino e ArgLla na classi'fi'cação de Wentr,vorth.



As impticações desta técnica na interpretação dos resulta-
dos serão oportunamente abordadas.

D. Determinação de salinj-dades

A salinidade das amostras foi estimada pelo equivalente em

ã medição de suas resistivi,lades a 2soc em condutivímetro mo

CM 2A da Toa Eletronics Ltd.
As conversões foram feitas de acordo com o gráfico da FIGU

RA B, usando-se a curva de 75or'.

NaCl
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TIGURA I - Cráfico tr>elîa cransfornração de resistividade em teor e¡n NaCl (Fon
te: Go Wireline Sen¡ices Cearhart-Onaen, Fonnation EValuab.ion Handbook, I97B);

E. Determinação de teores de matéria orgânica
' Estes ensaios foram realizados pelo Agrupamento de Análi-
ses QuÍmicas e Instrurnentais do IPT. Usou-se o método gravimétri
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tríco, de remoção por ca1or, em duas fases simultânead. Na primei
ra é pesada uma alíquota de amostra homogeneizada, levada em estu
fa a 105oC até atirrgir peso constantei a segunda consiste em pe
sar outra alÍquota, levada em mufla a 550oc até atingir n.=o .o.,1
tante. o teor em matéria orgãnica será correspondente ao materi-ai
perdido entre l-OSoC e 550oC.

F. Composição mineralógica

o AgrupanÊnto de petrologia do rpr reafizou análises de. ninerais pesa
dos em várías dezenas de amostras, na fração 0,062 - 0,125 mm ,
correspond.ente a areia muíto fina na escala de wentworth.os resul-
tados obtidos serão expostos nos capÍt.u1os correspondentes.

c. Tratamento estatÍstíco de dados

Os resultados de anál-ises granuJ-ométri cas, mineraJ-ógicas e
de saLinidade foram tratados.por meio de a].gumas técnicas de aná:
lise de agrupamento, de tendêncÍa e regressão, de programas desen
vol-vidos pelo Grupo de ceoestatÍstica do Agrupamento de Recursos
Minerais do rPT, e serão apresentados nos capÍturos corresponden-
tes.



CAPfTULO TTT

TERMINATS MARÎTIMOS EM OFFSHORE: O

NAL DE TLHA DOS GUARÁS, TSTADO DO

SfTIo DE IMPLANTAçÃo Do
panÁ.

TERl"lI

r ÀPRESENTÀçAO

Solicitações þara estudos geológicos visando a análise de
viabil-idade técnica em regiões offshore têm sido escassas. parti-
ci-pamos apenas de dois casosr um interessando a foz do Rio Doce t
nas proximidades da cj-dade de Regência, Espírito santo, e outro
na fl-ha dos Guarásr rlâ costa paraense.

No primeiro caso, fizemos uma avaliação sucinta das condi
ções de dinâmica sedimentar, com base em cartas náuticas e infor-
mações da riteratura, em especiar do projeto Rio Doce (pETRoBRÁs/
TGUSP, L975) - os clados obtidos indicaram grande variabilidade no
baj-xo curso do Rio Doce, mostrada por antigos cursos abandonados,
e altas taxas de progradação da costa na região do delta (até 7,3
r/¡¡¡l ùl^&^*^ -r---- -, -.iíi/díiQi. iïoEamos' aclerriaisr que a sui de Regôncia, entre as cidades
de Barra do Riacho e Vitória, a costa 6 mais recortada, caracter-i
zada por enseadas e falésias, cìe tal sorte que a isóbata de 20 m
(tomada como referência) se aproxima da costa a menores distãncÍas
que no sÍtio original¡nenl-e proposto. Acresce que, nesse mesmotre
cho da costa, e a distâncias mair¡res que 50 kn da foz do Rio Doce,
o estudo da PETROBRÁS,/IGUSP (f 97j) demonstra a ausêncj-a de diato
máceas de ãgua doce, indÍcio sugestivo de que se tratava de região
fora da influôncia da sedin,entação deltáica. Concluimos então que,
comparativamente I a costa a suÌ de Barra do Riacho apresenLava
melhores conclições geológicas para aproveitamento da pratafo¡na ,
além cle maior facilidade de acesso, tanto em vj-rtude de ausência
de áreas pantanosas, como pela menor distância entre a linha de
costa e a ferrovia vitória-Bero Horizonte. Entretanto, o projeto
não teve seq{lência, de modo que as investigações geológicas tive-
ram seu fim nessa avaliação pr6via.

No caso de rlha dos Guarás, tivemos a oportunidade de desen
volver um estudo maj-s completo, embora ainda de carater essencial
mente morfol-ógico, o.bjeto deste capÍtuIo.

A exploração do imenso potencial mineral- da Serra dos Cara
jãs, reconhecido qttanto aos jazimentos ferro-manganesÍferos quan-
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do realizanos este trabalho, irr@s de j¡rpdiato o pJ-anejanento de infraestrutura
adequada ao escoamento da produção ¡nineraL.

Posto que a sclução ferrovia-Porto de ltåqui já se rnostrasse mais vÍáveJ- ,
qu-iz o INPH ¿a pCjr¡¡'oeRÁS Õcn[)tetäx a avaliação da alternallva iridrovia - Terr.iinal
de Guarás. Para tanto solicÍtou o parecer de especialistas em oceãnografia, já
que esse terrrü-rìal parecia de difÍcil via.Ì:ilização, <ladas suas condições de desa

brigo e atuação dc fortes cûrrentes. Parte dos trabalhos então desenvolvidos ,
ora apresentados, consistiu em avalíação das condições focais de sedjfientação.

Propusencs que esse assunto fosse abordado em duas etapas: j-rLícialmertte

wa avaliação da docunrenta$o Ðristente, com¡rlemerrtada por visita ao cãmpo, se

gruida, se necessário, de canpanln de caÍpo e ensaios de laboratório mais desen

volvidos.
A área de estudo tem seus limites norte e su.l nos paralelos Oo15'S e

Oo45'S, e leste e oeste nos ¡neridianos 47o40,trn1 e 4SolO,W,respectivanente (FTGURA

s).

FIGURA 9 - Iocallzação <ia área estudada.
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Do ponto de vistà geológico, é constituida, em sua parte g
mersa, por sedimentos marinhos e continentais atuais e subatua:is,
predomÍnantemente areias, de idade quaternária, sebrepostos a

argilitos com nÍveis de cascalho e areÍa ferruginÍzada, pertencen
tes ã Formação Barreiras, de idade miocêníca-pl íocênÍca ( FRÀNCIS

CO et aLóí, L97l-l , ou mesmo pleistocêníca (ARANTES et aLíi, 1972) ,
(F]GURA 10 ).
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FfcURA 10 - Mapa geológico regional. Fcrnte: ¡\RAtflIES et alði (1972) ¡¡p61¡1çudo.

À plataforrna continental, na ã¡ea de jnteresse, é constituída esenci-a1
mente por sedimentos de fácies arenosa (ZEMBRUSCKI et aLíi,I971).
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rI GEOMORFOI,OGIA

No que se refêre à parte emefsa, a costa de toda a região é
em geral baixa, com cotas máximas em torno de 50 m. Da foz do Rio
Pará a noroeste, temos uma costa em progradação caracterizada por
depósitos de lama terrígena afeiçoados pelas marós em vasta p1g
nÍ.cie costeira, Da foz ð,o Rio pará até a baía de São Marcos a
costa apresenta-se extremament.e recortada, como costa sçmelhan
te as de rias com pontas e reentrâncias ãs desembocaduras dos
rios. Estas apresentam-Se relativamente largas, por comparação às
extensões dos cursos d'água correspond.entes , evid.encj-ando uma his
tória de ental-hes prévios e certo carater atual de afogamento.

Dois níveis de fal-êsias podem ser regionalmente reconheci
dos: o mais antigo acha-se interiorizado, e sua distribuição ¿ .*
patível com uma posição do nÍveÌ marÍnho de 5 a 10 n acima d;
atuaL. Feições a elas corre lacionávei s seriam terraços de gênese
complexa, mantidos por crostas laterÍticas, alçados entre 5 a12 m

de altitude, que definem o nÍvel Belém-Marajó (AB ' SABER, 19 6 6 ) . re
l-ésias atuais ocorrem em Maracanã, Salinópo1is e ponta da Fortaleza.

Quanto ã parte submersa, pode-se reconhecer, através da aná
lise das cartas batimétricas, uma fase de entalhe que pode ser
atribuÍda ao último evento global de rebaixamento do nÍvel mari
nho .

Embora não seja possÍvel avaliar adeguadamenLe a importân
cia dos movimentos tectônicos na história geolõgica regional qua
ternárla, as princípais formas d.e relevo da área em foco permitem
reconhecer um episódio de entaJ-he, associado a nÍveI márÍnho mais
baixo (de provável idade W{Irn ) , um epÍsódio transgressivo, flan
driano (falésias fósseis), seguid.o do estabelecimento do atual ní
vel de base.

Como resultado tem-se uma costa recortad.a, de que o aspecto
afogado pretérito está algo ¡nodificado por feÍções tÍpicas de pro
gradação tais como bancos arenosos, cordões litorâneos e campos
de dunas. Esta situação é compatÍvel com a proposição de PIMIENTA
(1959), que considera toda a área de embocadura d.o Amazonas e pa
rá como um delta intermitente, onde as fases estuarinas seriam efê
meras e de curha dr.rração. BACOT]COLLI (Ì971) considera a feição do eolfão
Marajoara como parte do complexo deltáico Amazonas-Tocantins.
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Realmente o Amazonas, em vl-rtude de sua elevada carga sedimentar
é um rio de construção deltãica, porêm a fase atua.I , especÍalmen
te a foz do Rio -Pará, em virtude de seu recente afogamento; pode
comportar características de circulação estuarina.

É nesse contexto de costa recortada, porém com caracterís-
ticas atuais de progradação,que se. encontram a llha dos Guarás e o
Cana1 de Tapari, locais examínados com vj-stas ã ímplantação de
un terminal maritimo.

Em superfÍcie a Ilha dos Guarás é constituÍda na sua tota
lidade por sedimentos holocênicos insconsolidados , representados
por areias, siltes e argilas.

Sondagens aí realizadas revelaram a existência de margas
calcárias, em médÍa a 35 metros de profundidade, provavelmente da

Formação Pirabas .(T), jrìediatarente sot¡posÈas aos sedinentos holo-
cênicos.

Informações fornecidas . pelá bibliografia existente, não
revelaram ócorrência da Formação Barreiras na ifha. Porém, vísto
qúe ern alguns dos focais perfurados fora¡n d.escrir-Õs a-renÍtos e

argilas bast.ante compactos, acreditamos que possam ser encontra-
dos restos erodidos da Formação Barrej.ras, capeados por pequenas
espessuras de sedimentos holocênicos.

A flha dos Guarás apresenta ent sua maior extensão, na dire
çao ENE-WSW, 6 km, e na menor, NW-SE 4r9 km. TaÌ como toclo o rg
Ievo adjacente, a ilha caracteriza-se por uma linha da costa bai
xae relevo bastante suave. Em vista da amplitude das preama
res médias de sizígia na área, 446 cm, medidas na ponta da Romg

na, e pela existência de vários rios e braços de mar, que facili
tam a ingressão das águas marinhas, suas terras são freqilentemen
te alagadas

Dentre as. feições morfológicas qi:e merecem destaque, reg
salta na parte setentrional- da ilha uma formação de dunas de
areia do tipo longitudinaf, que se elevam até l_0 metros de altu-
rai e no seu interior planÍcies de marê normalmente Ínvadidas pe
las águas do mar.

Quanto ãs feições morfológicàs submersas que se desenvolvem
nas proximidades da ïIha dos Guarás, são de interesse os bancos
e cordões de areia, como também os canais que os separam. As prÐ
cipais feições submersas são as seguintes:
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- Baixo do Espadarte: também conhecido co¡rlo Banco do Bragança ,
constitui-se em um extenso alto fundo cle areia com aproximada
mente 14 k¡n dc extensão por 4,5 km de largura, que se estende
na direção NE-SW e está situado a nort.e da ponta da Tijoca, de
la se separando pelo canal dos poções com cerca de 10 km de lar
gura i

- Coroa Nova localizada a noroeste da ponta da Tijoca, dela se se
parando pelo canal de Tapari. que se estende na direção NE-SW e
apresenta uma largura em torno de 3 km, com fundos variando de
12 a 25 metros de profundidade;

- Coroa das Gaivotas, constitui um banco de areia com 9 km de ex
tensão por 2 km de largura, estando localizada a oeste da Ílha
dos Guarás;

- .Mega-ríppZ¿s (ondas de areia) e riLL marks gígantescos, são tam
bém observados nas barras arenosas em frente ã ilha Mutucal .

, provavelmente evidenciando zonas de interferência de correntes.
'Em sobrevôo de reconhecÍmento que realizanos de nelém à região
de i-nteresse, tivemos a oportunidade de constatar, dacla a Iim
pídez das águas, que as ondas de areia são caracterÍstlcas da
pl-ataforma próxirna ã foz do nio pará. As ondas de areia parccem
caracterizar grandes estuários, com várias dezenas de quilô-
metros de largura, em que as velocídades das correntes d.e maré
são elevadas. BOKUNTEWIC? et aLi¿ (Ig77l verl-ficaram que no Es
trelto de Long Island ondas de areia não se formam aLém de um

limite de cerca de 10 E de siltes, ou onde a fração > I mm é su
perior a 12 8, tornando rnais precisos limites estabelecidos
pêIa literatura prévia.

É importante ressaftar que os bancos de areias apresentam
constantes variações em seus contornos, o que é alertado no Rotei
ro da Costa Brasileira, publicação DHN n9 Dc-t-8, (1968) não sen
do porêm comum o aparecimento d.e novos bancos e o desaparecimento
de outros. Isto pode ser constatado a partir da carta da Marinha
Francesa de l-846 até as cartas atuâis da Marinha, que serão anali
sadas mais detalhadamente a seguir.

Quanto ã clescrição do materiaL de fundo nos canais de Tapa
ri e dos Poções deve-se salientar que apresentam caracterização
cont,rovertÍda, visto que no relatõrio da Companhia Brasileira de
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GeofÍsica datado de 23 de dezembro de 1972, o locar e caracterÍza
do como areno-siltoso e argiloso, enquant.o que na publicação DNH
nQ DG-1-8 o matcrial de fundo ê descrito como areia, o que é com
patÍver com a'bibliografia previamente mencionada (BoKUNrEwrc;
et alid, L977 ¡ ZEMBRUSCKT e¿ aLíí , I97l).

A fim de se caracterizat o comportamento das correntes de
maré, dada sua influência na movimentação do material de fundo
nas proximídades da IIha dos Guarâs, foram consultados: a carta
'da Marínha Brasileira, DHN np 313, correta atê 3O/Og/75, relatõ
rio do DNPVN de junho de 1973 e relatório da Hidrolev sobre a
Ilha dos Guarás, com medições feitas no canal de Tapari. para uma
caracterizaÇão qlobal da região foram util-izad.as as Cartas de Cor
rentes de Maré, Rio pará, de Salinópotis a Belém, publicação DHN
n? DG-f0-r-I (I972)

Tomando-se por base os dados fornecídos por esses relató_
rios, não foi possiver ter-se uma carecterização do conportamento
dä.s correntes de maré no canaL de Tapari, no que tange a sua j-n
fluóncia na movimentação de sedinentos de funrlo, visto que:

- os dados fornecidos pelas cartas de correntes de maré, DG_lo_I_I,
são de âmbito regional e se referem à média das correntes de
maré, em uma camada d,água de aproximadamente 5 metros de es
pess.ura a paxtir da superfície e não .refleten pois, necessaria_
mente, o sentÍdo c1a movimentação do material de fundo;

- os dados fornecidos pela carta da DHN ne 3r3, tanbém mostram va
lores muÍto geraís, não evidenciando .,. caracterfsticas peculia
res à área de j.nteresse;

- considerando o regime de águas arlas e baixas dos rios da região,
que ocoruem geralmente nos meses de jan/f.ev/nar e set/out/nov ,
respectÍvamente , verifica-se que os ievaniamentos realizados pe
10 DNPVN nos meses ð.e set/72 a jan/73 e pela Hidrotev 29/ago a
9/seí/12, foram efetuados principalmente em regime de vazante
dos rios, e i¡rÍcio das cheias . rsto reva a crer que as correntes de
maré mais efetivas na região não for.am observadas, pois nessa
época do ano a contribuição dos rios é minimizada- Como exemplo
disso, pode-se constatar na publicação DHN n9 DG-IO-I-I, que o
periodo de 19,/mar a 31,/abr, como o de maior .intensidade das cor
rentes de marê \razantes e de \9/jun a 31/ju1 , como das maiores
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correntes de maré enchentes
ñesse sentid'oi as ondas de areia f,ornecem algumas indica

çäes adicionais. No sobrevôo realizad.o, não foi. possível estimar
as amplíÈudes das ondas; "entretanto, parecÍam apresentar caráter
assimêtrico, com face mais incl-inada voltada para a plataforma.Em
bora LANGHORNE (.1973) não concorde que a assiÌretria seja um crité
rio conclusivo para: se determinar díreção de transporte por ondas
de areia, BOKUNIEh/ICZ (1977) p¿¡sce ter demonstrado que o tempo
necessário para reverter a direção da assimetria dessas feições é
tal gue a assimetria pode ser usada como indicador de transporte
a longo prazo. Assim, as correntes de fundo nas vazantes seríam
mais foites que as das enchentes.

A fim de se caracterÍzar as mudanças sofridas nas feições
morfológicas emersas e submersas na ilha dos cuarás e adjacências,
que são os pontos de maior interesse deste trabalho, torna-se ne
cessário lançar mão de outros elementos, que serão analÍsados nos
tópicos seguintes.

IfI ANÁLISE DAS VARIAçõES DA LINHA DE COSTA

Em função da relativa mobiLidade das feições rnorfológicas da
l-inha de costa da área de estudo, .comparamos cartas náuticas e
fotografias aéreas de diferentes épocas, com o objetivo de carac
terÍzar os padrões evol-uÈivos para as adjacências da ilha dos Gua
rãs .

A. Comparação de Cartas Náuticas

Para se verificar, en tempos históricos, as varÍações da ti
nha de costa nas. adjacências da ilha dos Guarás foram comparados
os seguintes documentos: cartâ da Marinha Francesa n9 1108, de
1846 com correções até 1908, cartas da MarÍnha Biasileira n9 310,
302 e 313 respectivamente de L958/60/73, 60/73 e 60/73.

Dada a maior semelhança de escaLas, 12225 000 da
cesa e 1:200 000 da carta nç 310, e ao histórico desta
ja primeira edição de 1958 resultou de uma compiJ.ação
do l-evantamento da Marinha Francesa, maior ênfase fol-
paraçao entre ambas.

O problema inicial , surgLdo do conironto das cartas

carta fran
última, cu

dos dados
d.ada na com

nQs
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.11O8 e DHN n? 310 é relativo às coord.enadas geogrâf icas. Os aci,-
dentes topogrãficos assinalados na carta francesa estão referídos
quantó à longitude do meridiano cle paris, erq.r-^io que as carLas.
modernas seguem a convenção internacional de longitudes a partir
do meridíano de Greenwich.

Pa.ra a comparação das coord.enad.as geográfÍcas foram escolhí-
dos três pontos notáveis comuns às duas cartas (1108 e 3IO) : Cate
dral de Belém, Vigia e ponta de Atalaía.

A correção c1e longitude do meridiano de paris em relação ao
meridíano de creenwich foi feita a partir da indicaþão de CAUNIN
(L912) , acrescida d.e 2' em função da nota de rodapé da cart.a
francesa.

Cal;edz,aL de BeLém - ponto representado nas suas cartas com re
lativo destaque:

ta^^ÉÄ^ñ â.1- - .

Carta Francesa Cartá Brasileira

J,ongi tude

5oo4B,oo,'w

5oo5o'oouw
49o29r46',* 4 Bo3o ' r6 "w

as cartas: 30"Diferença entre

l-:

**

Lat i tude

ro27'zi"s ro2z'lg"s

t
**

Diferença entre as cartas: 09"

com acréscimo de 2t como.indica a nota da carta lt08
redução para o meridiano de Greenwich - 2o201:-4"
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2.. Vigia - ponto notável nas duas cartas e com destaque na car-
ta Francesa, que apresenta um cartão de detal_he em escala maior,

Carta Francesa Carta Brasi leira

Longitude
* 59o2 6 , g9.¡4

'** 46066 r 46,," 4goog , 39,,w

Diferença entre as cartas: 07"

Latitude

ooSo'oous o95l'24's
Diferença entre as cartas . L,24u

* valor dado na carta
** redução para o meridiano de Greenwích
OBS: não foram acrescentad.os os 2r na longitude, pois

a carta fornece um valor real- no cartão de detalhe

3' Ponta da AtaLai.a - ponto notável poÍs conserva até hoje o
mastro da antiga fortaleza existente no l-oca.I .

Carta Francesa Carta Brasilei-ra

Longi tude

49o38'45"w
* 4904g r 45"14

**-47o2or3l-,,w 4zoL9,l5,,w

Diferença entre as cartas 1'16'i

Latitude

oo35 ' o8's oo35 ' 30 us

Diferença entre as cart,as : 2 2 I'

* com acréscimo de 2 r

** redução para o meridiano de Greenwich
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Pelos quadros ac¿ma observa-se, portanto, que existem dife*
renças não só em relação is lqngitudes como também em relação às
latitudes -

Em vista das diferenças não .apresentarem um caráter sistemá
tico, ou seja os erros são ora para sul, ora para norte, enquanto
que os de longitude são ora para oeste, ora para 1est.e, pode-se Ð
ferir gue as discrepâncias devem estar ligadas à limitação da pre
cisão das técnicas empregadas durante a construção da cartä fran
cesa.

'De fato, segundo MA,RTONNE (1935) , sabe-se que antes da in
trodução do telégrafo sem fio.as longitudes eram determinadas pe
lo telégrafo aéreo ou por cabo submarino. Segundo informação ver
bal do Capitão Tenente Érico José Cavalcanti de Ol-iveira da Dire
toria de Hidrografia e Navegação, as longitudes determinadas na é
poca da confecção da carta francesa foram obtidas através de um

cabo telegráfico submarino. Dessa forma, em virtude das Iimita-
ções de precisão decorrent.es da própria determinação, não se d.eve
d"p"rur coincidência de coordenadas det.ermj-nadas por processo di.
ferentes.

Para a comparação das feíções da linha de costa, o passo
inÍcia1 consistiu na redução, por m6todo fotográfico, da escala
de aproximadamente L-.225.000 da carta francesa para l:200.000,cor
respondente à escala da carta brasileira.

O confronto da carta brasileira cotn um ounnLoy fotográfico
já na escala corrigida, contendo em transparência todos os deta
thes da carta francesa, ressalta dífet:enças grosseÌras. quanto ao
contorno da costa, não sendo possÍve1 a sobreposição da ì.inha de
costa marcada e¡n cada uma das cartas.

Pafa contornar este problema, foram escolhidos três pontos
notáveis comuns ãs duas ...rr", e novamente através de mêtodo fo
tográfico foi tentato o ajuste dos detalhes contidos entre """"1pontos. Esta técnica que envolve uma maíor precisão, é semelhante
ã utiLizada para a correção e transposição de detalhes de fotogra
fias aéreas para mapas topográficos.

Uma vez mais os resulLados foram insatisfatórios , persistin
do o problema das discrepâncias grosseiras no contorno da costa.

Os resultados das tentativas de ajuste das duas cartas, mos
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tra¡aro que qualquer coÌnparação quantitatiya entre os detalhes mos
trados näs cartas francesa e bfasi,le¡.ra ção de yalor questionável,

En vista destes prohlenas, as comparações entre as . cartas
francesa e brasileira, bem como entre as caïtas antigas de baixa
preclsão, deve ser feito com ressalvas, levando-se em consideração
apenas as tendências gerai-s e apreciações qualitativas . Dentro des
te critério podemos observar que:

- a carta francesa apresenta o contorno d.a costa quase que retÍrÍ
neo, ao contrário da iarta brasileira que exibe uma riqueza bem
maior de detalhes;

- algumas ilhas que são representadas unidas ao continente ( ifha
do Mosqueiro, ilha do Mutucal- e ilha pacamurema), apresentam-se
afastadas na carta brasi leira;

- as naiores. diferenças na .linha de costa são verificadas a par
tir do rio Curuçá em direç.ão a l_este,

-lna região próxima a Belém, os detalhes da Iínha de costa estão
melhor marcados .

ouanto à flha dos Guarás, em particular:

- a l-i-rùa de costa apresenta uma conformaçãö gr:osseiramente seme
Ihante ã atual;

- a parte sul da ilha, na carta francesa, está qua.se unida à f tfra
Ipemonga, o mesmo não acontecendo na carta brasileira, onde a
distância entre as referldas ilhas é maiori

- a ponta da Tijoca esE.á ïepresentada na carta fr.r,.o"u, .embora
não haja um sinal que a localize corretamente.

guañto à batimetria, embora com as ressalvas anteriores, é
possÍve1 constatar o seguinte:

. Pontos conuns ãs duas cartas:

- Baixo do Espadarte - denomin ad.o Banc Bra,ga,nçe pelos franceses.
- canal dos Poções - aparente diminuição de prof*ndidade atualmen

te, em relação aos dad.os mais antigos.
- Coroa Nova e das Gaivotas - ambas são representadas nas duas

cartas.
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- Canal ee Espadarte - e¡nbora não haja denorninação na carta fran
cesa, o referi.da canal é representqdo nos doi.s docunìentos. Se
comparadas as cotas hatÍmétricas, apesar da baixa confiabilida-
de dos dados franceses. observa-se que a oeste da Coroa Nova as
profundidades do canal permanecem as mesmas, enquanto que as
profundidades diminuÍram a sudoeste da Coroa das Gaivotas.

Pontos não comuns ãs duas cartas:

- Na carta francesa não são representados alguns bancos, como: Ma

racanã, Marapanín, Cajutuba, piraquembaua de Terra.

- Na carta brasileíra nota-se a ausêncÌa do Canal de Cassard en
tre ab Coroas Nova e das caivotas, não havendo inclusive regis
tro batimétrico,

Quanto ã região da IIha dos Guarás, em particular. observa
-se o seguinte:

- O calral existente atual-ment.e (sem denominação), entre a referi
ida ilha e a Coroa Nova, já estava repr:esentarlo pel.os franceses,
sendo que pernanece o seu sen€ido SW-NE. Mostra profundidades de

10 a 25 metros na carta francesa e de 10 a 26 metros na carta
bra si l-e ira .

- Faz-se notar na carta francesa a ausência do Lranco da Agulha a
norte da ilha dos Guarãs, o quat é represent.ado com um alonga
mento SW:NE na carta da DHN.

Com relação ãs edições das cartas mod.ernas, podemos obser-
var que a linha de costa não foi al-terada de 1960 para 1973. A
permanência do mesmo contorno de costa d.eve-se à repetição por
parte da DHN, dos mesmos dados do l_evantamento aerofotográfico de
1959, o que,não corresponde necessariamente ã real_idade.

As correções introduzidas na edição de 1973, são referen-
tes ã batimetria. Assim, as principais mudanças observadasr llo
tocante aos traços gerais, são:

- Baixo do Espadarte - a mudança ocorrida manifestou-se em quase
todo seu contorno, principalmehte no sul e sudest,e; norte e no
roeste não houve mudança apreciáve}.

- Coroa Nova - seu contorno transformou-se totalmente, send.o que
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f,oi. modif i.cada sua forma e sua áreq aumentada consideravelmente.

A ayali.ação dag ¡Budança.s hatíÐétricas ecorridas no perÍodo
d.e 196O/1913 serão retomadas jnais adiante com maior detalhe.

B. Fotografias Aéreas

Foram examinadas fotografias aéreas tomadas ern três perÍo
dos de tempo diferentes, correspond.endo aos anos de 1959, J96g e
1972, respectivamente. Os levantamentos de 1959 e 1972, redpecti-
vamente nas escalas de l:30 000 e l-:100 000, são cla Seção de Aero
fotogrametria da Diretoria de Hidrografia e Navegação. O l-evanta-
mento de 1968, na escala de 1jI00 000, é da USAF.

Para maior facilÍdade de comparação, as fotos dos dÍferen
tes Levantamentos foram reduzidas ã mesma. escala de l:60 000.

1. CaracterÍsticas Regionais

A obseivação das fotogiafias aéreas da área de interesse nxrs

tra como principais feições morfológicas planÍcies dominadas por
ma.rés, cordões litorâneos, campos rle clr-rna.s , e nutnerosos tra.ncos
arenosos períodícarnente submersos pelas marês.

Nota-se que, as planÍcies de maré, os cordões litorâneos, e
os bancos costeiros, são feições que se desenvolvem com maior fre
gtlência onde há a ação direta do mar, embora os manguesaís possam
est.ender-se também para o interior da embocadura dos rios, ates-
tando a influênci-a das marés até estes l-ocais.

A presença de sucessivos cordões litorâneos paralelos e de
bancos costeiros dispostos nas principais iÌhas da região, indica
a afetiva ação construtiva do mar no model-ado da linha de costa .

O material. sedimentar trazido tanto pelos rios como por corrent,es
costeiras- é retrabalhado por procu""o= marinhos, dando orígem a
cordões l-itorâneos, barras e bancos costeiros.

Numerosos bancos costeiros e cordões litorâneos, estão atual
mente em desenvol-vimento , nas ilhas e pontas da região costeira.

Nas ilhas Guarás, Curuçá e Cajutuba o crescimento dos ban-
cos arenosos atuais se dá preferencialmente nas faces voltadas pa
ra leste. A forma destes bancos assemel-ha-se a um leque, com ai¡a
voltada taml:õm para leste.

Essa morfologia suger.e a existência de uma corrente litorâ-
nea sentido W-E que estende-se da flha dos Guarás até as proxj.mi
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dades da ilha do Algodoa] . Essa corrente teria ação restrita a
apenas poucas centenas de me+-ros da costa, e sentido oposto ao
da corrente oceânica,

A presença da corrente litorânea W-E seria ainda endossa-
da pelo padrão de dispersão das águas dos rÍos que desaguam nes
sa região. As águas dos rios, em virtude de sua carga .em suspen-
são aparecem nas fotos aéreas em tons cinza claro, e acham-se dè
fl-etidas para NÐ-E, indicando o sentido da corrente litorânea.

Quanto ã interpretação das unidades IítoIógicas, nas fotos
dos levantamentos de 1968 (USAF) , e de 1972 (DHN) , observam-se Fe
quenas elevações com texturas diferenciad.as nas ilhas lpemonga e

Mutucal (. a S da TIha dos Guarás), Pacamurema e Cajutuba (a E da
Ilha dos Guarás), que podem correspond.er a sedimentos da Forma-

ção Barreiras. Essas elevações aprêsentam-se sob a forma de

"j.Lhas" dentro dos sedimentos quaternáriôs, e algumas vezes es
tão cobertas por areias eólicas.

Da fLha dos Guarás para E a partir da ltha Pacamurema, são
cada vez mais f requenÈes as exposições clos serlirrrelitos Lerclár ios
da Formação Barreiras. A FfcURÀ 1l mostra as prÍncipais fe.ições
observadas atravês das fotografias aêreas.

2. ïlha dos Guarás e proxirnidades

Pelo exame das fotografias aéreas, especialmente as do le
vantamento de 1959, que éstão em maior escafa, pode-se observar
cordões lítorâneos antigos truncad.os, dispostos em l-inhas onde
freqtlentemente se instalam pequenas drenagens.

Seguindo-se esses antigos cordões IÍtorâneos, . observa-se
que. em épocas pré:-atuais a Ïlha dos Guarás possuÍa uma forma nn-is

elÍptica com aproximadamente 5 e 3,5 km respectivamente para os
eixos maior e menor que, grosso modo ¡ orientam-se a N-S e E-W
(FIqJRA 1I) .

Dessa época para cá, sucessivos cordões litorâneos foram
sendo construÍdos progre s s ivamente nas faces norte, nordeste e
este, acarretando um aumento da área emersa da ilha, de aproxÍma
damente 6 km2. Esse crescimento mud.ou a forma elÍptica para uma

forma mais circular.
O crescl.mento mais pronunciado deu-se na face N da ilharon

de pode-se observar cerca de l-300 metros de crescimenÈo. As faces
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S .. Sw (furo Croatá), 9u9 estão protegi.das da ação diieta do mar,
não acornpanharam o ¡qesmo rltno de crescinento.

As areias depositadas nos cordöes IÍtorâneos são freqtlente-
mente remobilizadas pela ação do vento formando pequenos campos
de dunas longitudinais. Onde a vegetação ainda não cobriu total--
mente as areias eóIicas são observadas, nas fotos, texturas muÍ
to claras como na face N e E da ftha dos Guarás.

Os cordões litorâneos são separados por sulcos retilínios ,
que algumas vezes apresgntam pequenas. lagunas.

O crescimento na face N e NW deu-se preferenc Íalmenf-e pel_a
acreção de cordões litorâ.neos sobrepostos a bancos arenosos cons
Erur_dos pelas mares, enquanto que na face NE e E o crescimento
deu-se mais pela acreção de sucessivos cordões litorâneosr com re
trabalhamento pelo vento, formando campos de dunas (FIGURÀ lt) .

Pelo exame das fotogra.fias aéreas do levantamento de .1969
(USAF) , aLém das caracterÍsticas acima mencionadasi pode ser ob
servado um crescimento atuar mais pronunciado na face Ntir da rl-ha
dos Guarás (FIGURA 12) .

Algum cuÍdado deve ser tomado na comparação da linha d.e cos
ta em dois l-evantamentos aerofotogramétricos de épocas diferentes,
em virtude das variações de maré serem de grande amplitude
área (446 cm na ponta da Romana, DHN), Dessa forma, um dado le
vantamento pode ter tomado as fotografias durante. a preamar, e
outro durante a baixa mar, o que levaria a uma idéia falsa de um
crescimento exagerado da l-Ínha de costa.

As fotos manipuJ-adas não fornecem inforrnações precisas da
hora, dia e mês do J-evantamento aerofotogramétrico, tornando di.fí
cil a constituição das condições de maré. Dessa forma, o crltériã
aqui estaìcelecido para a comparação tomou como base as áreas de
acréscimo ond.e a vegetação já tenha se fixado, e portanto indica-
tivas de um efetivo c.rescimento da tinha de costa.

Dentro desse critérÍo, observou-se que a NW da Ilha dos Gua
rás (W da ponta do Tijoca), houve um cresci¡nento de 60 metros da
linha de costa no perÍodo de 1959 a 1968 (9 anos), devendo se to
mar esse valor como mÍnimo para o local em questão, já que exten
sas faixas arenosas são visivelmente mais rargas no lévantamento
de 1968.

l
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Este local ("V't da ponta da Tijoca) mostrou maior crescinento
no perÍodo conside.ïado, porém todas as faces da ilha dos Guarás
voltadas p-au å mar mostram, em malor ou menor grau, indÍcios de
crescinento no mesmo per-í-odo.

Até o furo croatá (_s da rtha dos Guarás), que pela fotoin
terpretação anterior não havia crescid.o significativamente em épo
cas pré-aÈuais, mostrou uma certa retificação nesse perÍod.o, com
o aparecimento de 2 novas il_has e certo estreitamento de seu ca
nal principal .

Na embocadura da drenagem a S da ponta Romana, na face SW

da Ilha dos Guarás, também apareceram novos bancos arenosos que
não eraii visÍveis no levantamento de 1959.

Quanto ã orÍentação das drenagens das faces NW e SW da Ilha
dos Guarás, vale acrescentar que têm sua saÍda vol-tada para SW e
são orientadas de NE para SVtr, acompanhand.o a orientação do canal
de TaparÍ. fsto sugere uma forte ação das marés enchentes gue ,
re¡nobilizando o nateriar arenoso de fundo, Ímpedem a saída d.essas

L

drenagens em ouÈra direção.
A boa qualidade das fotos do l_evantamento Ce t96g permÍte

ainda diferenciar na área coberta pelas ãguas, diferentes tons de
cinza que sugerem a forte ação das marés no canal de TaparÍ. Os
tons de cinza claro a esbranquiçado devem irrdicar águas com ereva
da carga sedimentar, em contraposição aos tons cinza escuros, que
devem representar águas oceânjcaé com pequena carga em suspensão.
As saÍdas de outros rios como o Curuçá, por exempJ.o, também apre
sentam a influência das águas oceânicas movimentadas por maré, po
ré¡n em menor grau, sendo que as águas com carga em suspensão avan
çam mais para o $ar. A orientação das entradas de águas oceânicas
são SW-NE, passando para SWW-NEE, ã medida gue se caminha para
a ilha Cajutuba (rumo a leste)

O exame das fotografias do levantamento de 1972, embora pre
judicado pela má qualidade das fotos, coberLura de nuvens, escala
un {:anto reduzida, e mesmo pela pequena defasagem de tempo, indi-
cou as mes¡nas te¡rdências de crescimento anteriormente expostas. A
face NW da ILha dos Guarás mostou-se uma vez mais, como o 1ocal
de maior crescimento. (FIGURÀ I2).

Todas as faces da IIha dos Guarás voltadas para o mar, embo
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ra ern menor grqu, tambéÐ apreselltaqaÍ) uma vez mais Índicios de
crescimento, eyidenciaclos através de ¡naior cobertura vegetal ras
teira, em áreaä onde havia exposição arenosa na época do levanta]
mento da USAF.

O crescimento foi em menor grau. porém deve-se levar em con
sideração que o intervalo de tempo foi de apenas 4 anos

O exame do conjunto de informações fornecidas pelas fotogra
fias aéreas mostra gue a rlha dos Guarás está em constante evol-u
ção, tendendo a ampliar a sua área emersa através do tempo.
. O crescimento mais acentuädo deu-se na fàce NW or¡de, no pe
ríodo de 1959 a 1968, houve um crescimento de pelo rnenos 60 me

tros na área vegetada, sendo gue se pode estimar um crescimento
total de val-or ainda mai-or.

A taxa mÍnima de crescimento anual- constatada para essa ãrea
ê de cerca de 7 m/ano. Em outras ãreas as taxas são seguramente
inferiores' porém, um efetivo crescimento pode ser observaclo atra
vés dos bancos costeÍros e praias, que vêm aumentand.o sua ãrea e
mer-sa ao J-otigo do Lernpo.

IV ANÃLISE DAS VARIAçõES BATIMÉTRICAS

A comparação de cartas batimétricas de diferentes perÍodos
tem a fínaridacle de esclarecer as modificações morfol.ógicas c1a li
nha de costa e da superfÍcie do fundo, bem como avaliar o volume
de material movimentado, de modo a identificar: o padrão da dinâmi
ca atual de sedimentação no que diz respeito ã razão de erosão,/di
posição de sedimentos.

Esses trabalhos foram realizados cornparando-se cartas da
Marinha Brasíreira, correspondentes aos revantamentos de 1959-1960
e 1972, efetivando um perÍodo de 12 anos para o estudo dessas va
riações.

Num estudo mais amplo da área foram utilizad.as duas cartas
n9 302, na escala L:100 000 - J.a. edição publ,icada em 1960, com
grandes corre.ções até 1962 , e 2a. edição publicada em 1973 e cor-
rigida até 1975 - e d.uas cartas nç 313, na escaJ_a de 1:50 000 -
Ia. edição 1960 com grandes correções at.ê 1962 e 2a. edição corri
gida atê 1975.

Para uma análise detalhada do canal de Tapari foram utilj.-
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zadas as folhas de bordo treferentes ao Levantamento de.1959-1960
e Lg72 nas escalas de 1:50 000 e I¡I0 00.0 respectivamente.

No estudo. das modificações morfol6gicas da 1inha de Costa
arém das cartás acima mencionadas foram analisadas outras cartas
da Marinha Francesa, Marinha IngLesa e Marinha .Americana corres
pondentes a levantamentos executados no sêcul-o XIX.

. A, Obtenção de Dados a partir das Cartas da DHN ngs 302 e
313 e das Fol_has de Bordo.

Para a obtenção dos dados a partir d.as cartas. batimétricas
da Marinha Brasileira, n9 302 e n9 313, a área em estudo foj. sub
dividida em 3 setores, conforme mostra a FIGURÄ 13.

SETOR A, no canal_ de Tapari em frente a Ilha dos Guarás com
eixo orientado NE-sw, caracterizando a área de interesset sEToR Bf

compreendendo o canal dos poções l-ocal-izado ao sul do Baixo do Es
padarte e com eixo orientado na direção E-W, e SETOR C, compreen-
de a continuação do canal de Tapari que foi considerado como área
cbmplemenial- as cli;as pi:ineiras.

Na obtenção dos dados dessa fase foram realizadas as seguin-
tes etapas de trabalho para as 4 cartas estudadas:

- interpolação de curvas batimétricas em intervalos de 2 metros a
partir da cota - 5 m;

- locação de duas linhas de origem para os perfis, a fim de se
evitar erro de d.esl-ocanìento de pontos nos perfis durante a com
paração, sendo locada uma para o canal_ de TaparÌ, passand.o pe
las coorde.nadas 47050,w - 0o3o'30',s e 47o49r 3o"w - oo30's e ou
tra para o canal dos poções, passando pelos pontos 41.o17,w -
oo3l's -,47050,w - oo3rrs;

- l-ocação de perfis perpendiculares à linha de origem, espaçados
em 1000 metros send.o: t4 no setor A (perfis de 1 a L4), 7 no
setor B (.perfis de 22 a 28], e 7 no setor C (perfis de 14 a 2I).

Para cada par d.e cartas estudadas, a ariálise dos elementos
obtidos foÍ fe.ita plotando-se os perfis levant,ados em gráficos con
escal-a horizontal de 1:20 000 e escala vertical l:I 000, sendo os
perfis correspondentes sobreposÈos a fim de se determinar as mo¡qi
ficações topográficas do fundo, caracterizandô l_ocaf s de erosão



FIGURA 13 - D¡stribui$o aos setores ¡nra anãIise de wariações batinËtricas
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e deposição.
Para o estudq cle cletalhe no setor A no canal de Tapari em

frentê ã Ilha dos Guarás, foram utilizados os dados disponÍveis
nas folhas de bordo correspond.entes aos ievantamentos 1959,1-960 e
L972 nas escalas de 1:50 000 e t:10 00.0 respectivamente. Desta
feita não foram interpoladas curvas batimétricas devÍdo à grande
quantidade de pontos disponÍveis nas folhas, que deram maior pre
cisão aos perfis.

Os trabalhos desta fase percorreram as seguintes etapas:

- locação de linha de origem para os perfis passando pelas coorde
nadas 47055 '!f - 0035's e 47050'w - 0o3o's;

- locação de 14 perfis perpendi.culare s ã l-inha de origem espaça
dos de 1000 metros, a partir do ponto 47055'w - 0035'S;

- execução e comparação de perfis correspondentes, para determÍna
ção das áreas sujeitas à deposição e erosão;

-,execução de planta de tocalização das ãreas de movimentação, a
fim de determinar o arranjo espacial do padrão de sedimentação.

Os resultados obtÍdos nas cartas náuticas e folhas de bordo
são mostrados na FIGURA 14.

.8. Cátculo do Vo1ume do Mateïial Movimentado no perÍodo
1959, 1960 a 1972.

Para o cáIculo de material movimentado no perÍodo considera
do de 12 anos, foram utilizados os perfis batimétrlcos e as plan-
tas de localÍzação.

, À partir dos perfis executados, foram anotadas as ãreas on
de houvera¡n variações de profundidades, send.o essas variações ava
liadas por contagem de milimetro quadrado inscriÈo.

Nas pl-antas executadas nä escala de l_:50 000 foram plotados
os intervalos de movimentação, a fim de se cleterminar os Locais
de erosão e deposição e os valores de á.reas calculadas anterior
mente através dos perfis.

Este. procedimento foi adotado tendorse em vista definir for
mas geomêtricas mais regulares, e ao mesmo tempo, introduzir um

modelo de arranjo espacial para os Locaís de movinentação de fun-
do, perniti.ndo desta forma o cálcuLo d.os voLumes do mat,erial_ movi
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mentado.
Os contatos enttre os loc4is de ¡novimentação foran construi

dos geometricamcnte, isolando-se corpos de formas prismâtíca ;
piramidal. Os corpos de forma piramidal ioram estabel-ecidos Levan
do-se contra o critêr1o de área de Ínfluência ã meia distância ,
quando processos antagônicos (erosão,/diposição ) ou término da
ação de um dado processo, ocorriam em perfis contÍguos. os reslil
tados obtidos são apresentados por setor nas tabelas que seguem:

SETOR A - CANAL DE TAPARI

Volurre de t'taterial Área de Deposição Taxa de Deposição

. depositado For a¡o em planta 1¡3¡<n2 . ano)
(m3 ) (]<n2 )

C¿rba nQ 302 3926666,6 25,9625 L5I243,7j

Carta nq 3I3 391-9583,3 19,7775 198183,96

Fl:l¡n de Bordo 3255000,0 I9,6J-25 164965,58

Valores }Gdios 3700416,0 21,8000 LlLglg,oo

Voltl¡re de }4aterial Área de Erosão Taxa de Erosão
er"oôÍ<lo por a.no em planta (¡n3,zlcn2 . ano)

t*:l

Carba nP 302 475'7083,3

Carta n9 3I3 4069375,0

Fbltra de Bordo 3803333,3

Valores Médios 4209930,0

(lçn2 )

24¡3870 195066,35

L4,7850 275236,72

22,5130 :f6g939,42

20,6000 213, 08
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-Carta ne 302

C¿rta nQ 313

Valores lt6ðios

carta nP 302

Carta n9 313

iz-l^*- r'¡Ã¡ ¡ ^-

C¿rta nQ 302

Carta ng 313

Valores l{édios

Carea nç 302

Carta nQ 313

Valores Médios

.SETOR 
B - CANAL DOS POçõES

Volu¡Þ de J,4ateriat .Area de peposiéo

depositado por aÌlo em planta
(n3) 0*21

..4099166,6 Zo,325O

3107083,3 l5,g37S

3603124,0 18,1000

Volr¡ne de Material Área de Erosão

erodido por ano em planta
(m3) (km2)

1698750,0 6,9370

707083,3 6,4975

I2O29L6,6 6,7000

Taxa de Deposição

Gê/kP . ano) 
.

201_681,0r

!94954,24

198317,00

Taxa de Erosão

(m3,/lcn2 . ano)

244882,5L

108991, 65

1?ÁO2? 
^rì

SETOR.C - CONTINUAçÃO OO CaNel DE TAPARI

Volure de ¡{aterial
depositado poi ô¡o

(*3)

3637083, 3

2706666,6

3t-71874,0

Volu¡re de l,laterial
erodido por ano

(m3)

501250,0

r074166,6
'187708,O

Área de DeposíSo

øn planta
(lon2)

29,0000

22,7375

25,9000

Área de nrosão

em planta
(lcn2)

6,0432

6,4375

6,2000

Taxa de Deposição

(m3zlm2 . ano)

125416,66

Lt9039,76

122228,00

Taxa de Erosão
,3^ 2(m /lgn . a¡o,

8294,78

16686,83

12490,00
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C. Dis.cussão dos Resultados

ò mêto¿o. comþarativo <te aná1ise cartogräfica utilizado for-
nece dados numéricos que devem ser considerados como ordens de
grandeza.

Utilízando-se plantas de l-ocaÌização das áreas de deposição
e erosão podemos observar um padrão de sedimentação alt,amente
coincidente caracteiizando os estudos efetuados, como tambêm l-e
vantar evidências sobre a dinânica de sedimentação na área.

No SETOR À, que compreend.e o canal de Tapari em frente a
Ilha dos Guarás, pode-se observar tendência deposì.ção junto à
linha de costa, enquanto que do outro lado do canaL precìomina
caráter erosivo, Este padrão de movimentação de sedÌmentos impli-
ca em mudança da faixa de maiores profundidades do canal no sentÍ
do SE-NVI, sem que haja assoreamento do mesmo, visto que as profun
didades se mantêm aproximadamente as mesmas durante o perÍodo de
12 anos. Nos perfis 7 e 8, em particular tomand.o*se como referên-
cia a cota - I0 m, nota-se que as seções transversais ao canal
correspondentes a I972, apresentam coniornos semelhantes ao de
L959/60, porêm a faixa de maiores profundidades, abaixo da cota -
10 m. está desl-ocada de cerca cle 200 m no sentído NW..Isto no?
dá, para o período de tempo consíderado, uma taxa de migração da
faixa de maiores profundidades de cerca de 16 m,,/ano.

Os cál-culos efetuados indicam predomÍnio de erosão nest-e se
tor, com taxa média de erosão de 42O. OOO m37km2. ano distribu;
dos numa área de 20,6 km2.

Esses dados evidencian que o fluxo constante de correntes
de maré no canal de Tapari, permite a manutenção do canal com pro
fundidades aproxímadamente constantes, variando porém, a faixa de
maiores profundidades.

O SETOR B, representado peto canal dos eoções, mostra predo
mínio de deposição no seu lado sul como também.na conf l-uêncÌa com
o canal de Tapari, evidenciando tendência for,t,emente deposic j.onaL,

com direção de progradação no sentido S-N. Esse caráter é confÍr-
mado pelas taxas de material deposit,ldo que atinge neste setor
uma média de 3 600 O0O m3,/km2. ano para uma ãrea de aproximadamen
te 18 k¡n2 .

Essa tendência deposícional- também prevalece na área abrangi
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da pelos perfis A, B, C e D, loc4dos naj-s a oeste, não apresen_
tando -porém, taxad tão el-evadas.

Cabe ::essaltar ainda o carãter erosivo que. se manifesta no
SETOR B, junto a.o Baixo do Espadarte, mostrand.o mais uma vez a
téndência de movj.mentação dos canais da área de estudo no sentido
ssE-NNh¡.

SETOR C, compÍeende a continuação do canal de Tapari, tel
do eixo com mesma orÍentação do sEToR A, sw-NE. Mostra acentuada
tendêncÍa de deposição junto à r-inha de costa, como també¡n no cen
tro do canal-. A margem norte do canal , junto ao Baixo do nspadarl
te apresenta desenvol-vimento de erosão, taf como o SETOR A, fato
esse mostrado claramente nos perfís 15, 16 e l?.

Cabem ainda algumas considerações quanto ao gradiente das
margens do canal de Tapari, visto que elas são tambõ¡n indicativas
do caráter deposicional nas proximidades da linha de costa, evi_
denciado nas aerofotos, onde inc.rinam-se suavemente ern direção ao
cenLro do.canal, indicando um avanço constante de material no sen
tido sii-i'iw. O mesmo já não ocorre junto ao Baixo do Espadarte on
de as margens têm caráter abrupto, denotando acentuada erosão, o
que ê evidenciado tanto pela densidade das curvas batimétricas das
cartas n9 313 e 302 iomo pelos perfis.

Os vafores numéricos calculados para o SETOR C mostram pre
domÍnio de deposição, com uma taxa anual de 3 170 OO0 *37km2, .rro
dlstribuÍdos numa área de aproximadamente 25,9 km2.

Levando-se em conta a anãLise dos 3 setores estudados fica
cLara a predominância de deposição na maíor parte da região, res
salvando-se que o canal de Tapari tende a mani-er sua profundidade.
Contudo, a preser¡ça constante de faixas de deposição junto à Ií
nha de costa, o gradiente d.as margens do CanaL de Tapari, a ação
erosiva junto ao Baixo. do Espadaïte e os deslocanientos observados
na faixa de maiores profundidades do canal, evidenciam que o pa
drão de sedimentação se manté¡n em equÍr.Íbrio,. porém constantemen]
te deslocado no sentido SE-NW numa razão em torno de J.6 m/ano, pa
ra o interval_o de tempo em que há clados disponÍveis.
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V TENDÊNCTAS EVOLUTIVAS DA SED]MÐNTAÇÂO NAS ADJACÊNCIAS DA TLHA

DOS GUARÍ.S.

A Ilha dos Guarás ê constituÍ.da por sedimentos quaternários
holocênicos, predominantemente arenosos, dispostos em cordões li
torâneos, ptanícies dominadas por marés e bancos costeiros. Não

se observam afloramentos de sedimentos da Formação BarreÍras, po

rém as indicações dadas por algumas sondagens e por observações
de fotos aéreas fazem supor que pequenas espessuras de sedimen
tos quaternários possam estar capeando restos erodidos dessa for
mação,

Num contexto mais amplo, a flha dos Guarás situa-se na mar
gem leste da f.oz do rio Pará, enquadrando-se portanto no Limite
Ieste do complexo de ttáico-estuaríno do Amazonas. As embocad.uras
de rios de construção deÌLáica são caracterizadas por intensa
sedinentação que favorece uma rápida prograclação da linha de cos
ta. A foz do rio Pará, especialmente na atual fase, não evj-den
ôía um modelo del-táico estrÍto, aproximando-se mais d.e u¡n estuá
rio que estaria evoluindo para uma fase mais francamente deltái
ca,

À transição erlLre um modelo estuarino, em que as taxas de
sedimentação e erosão tendem a equilibrar-se, e um modelo deltãí
co, car:acterizado por intensa sedimentação e progradação da li.
nha de costa, ê indicada na área da Tlha dos Guarás por uma 1Ì
nha de càsta recortad.a, já em franco processo progradacj.onal t
evidenciado pela construção d.e nur¡¡rosos bancos costeiros e de
cordões l-itorâneos.
' O equilÍbrio entre as condições deltáicas e estuarinas de
pende grand.*uttie do aporte sedimentar dos rios alimentadores, da
energia do mar como agente dispersivo de sedirnentos, e das condi
ções de estabil-idade tectônica (subsidência) da área de deposi
ção.

Para a área em questão a Literatura pfévia indica acentua-
da subsidência quaternária, e ao mesmo tempo uma elevada energía
do meio receptor, o que acarreta relativo equilÍbrio no cresci:tlento cb
pac\f,te sedimentar. porém, uma vez aumentada a carga sedimentar ,

ou havendo decréscimo de subsidência, pode-se ter novamente um

predomÍnlo do crescimento deltäico no sentido de progradação da
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LÍnha de. costa, que en uB ritrno rnuito acel_erado pode afetar a pró
pria vida útíl de.certas obras de èngenharia.

No que s'e refere às. proximidades da Ilha dos Guarãs, o es
tudo comparativo de cårtas náuticas antigas e modernas, mostrou
que o Canal de. Tapari é uma feição que se manteve em tempos histó
ricos com profundidades muito semelhantes à atuais.

. O exaÍE de fotografias aéreas de três 1evantamentos distan
ciados no tempo entre si, repectj"vamente de 9. a 4 anos, num to
tal de 13 anos, mostrou um e.fetivo crescimento da ïlha dos Cuarás,
no período considerado.

Esse crescimento, que através de fotointerpretação pôde
ser observado desde épocas prê-atuais, se faz predominantemente
por acreçáo de sucessivos cordões litorâneos e de bancos arenosos
costeiros.

O crescimento mais pronunciado no periódo considerado é da
ordem de até 100 m na área emersa, dando-se na face NW da ilha ,
com o sentido de SE para NW ( em direção ao Canal de Tapari), cor
rcspondcndo a uma taxa de crcsciinento cle aproximadaäìentc 7 m¡/ana.
Na parte subme.rsa esses valores podenr ser menores, porém um efeti
vo crescimento é sugerido peto aumento das áreas de exposição dos
bancos costeÍros.

A anál-ise da rûovimentação de material de fundo, através de
comparação de cartas náuticas, mostrou cl_aramente que o Canal de
Tapari tende a manter sua orientação e profundidades, porém não
ã ¡nesma posição. A tendência de crescimento da IIha dos Guarás ,
nostrada nas fotos aéreas, é também marcad.a na parte submersa,por
sedimentação na face SE do canal , enquanto que sua face Nw sofre
erosão.

Os volumes de material erodido e deposit,ado, calculad.os pg
ra o Cana1 de Tapari, em valores absol-utos são razoavelmente pró
xi-mos, mostrando que o canal é uma zona de passagem de sedimentos
carregados por correntes dê maré. Apenas o canal dos poções apre-
senta uma tendência mais forte de deposição, 'porém esta sedÍmenta
ção obedece a um padrão direcional com sentido de S para N, sendo
a zona N do canal dos poções francamente erosiva. Esta úItjma zo
na erosiva é claramente mostrada pela variação de forma do Baixo
Espadarte nas cartas de 1960 e 1973.
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E¡r} gintese podemos dizer que a sedimentação na área de estu
do mantém um padrão de eyolução que migra de SE para t¡W.essim sen
do, o Canal de Tapari. é uma zona de passagem de sedinentos, 

"oitendência a mánter suas pr:ofundidades atiavés do temporhavendo po
rén, um deslocamento contÍnuo da sua faixa de maiores profundi<la-
des no sentido SE-NW. O canal- dos Poções já apresenta certas ca

.racteristÍcas. predomínantes de sedimemtação, porém, ainda uma

certa tendência ã migração é observada no sentido S-N.
A migração da faixa de ¡naiores profundidades do Canal de Ta

pari teria sido de cerca de 200 m em 12 anos, com taxa de migra-
ção em torno de 16 m/ano-

Uma ressah¡a deve ser feita, quanto às tendências aqui expos
tas, no sentido de que o padrão mencionado refere-se ao perÍodo
de tempo observado e que influências antrópicas, como d.esmatamen
to, construção de barragens e exploração intensiva ao longo dos
rios que fazem parte do Complexo Tocantins - Amazonas, especial
mente o Tocantins, podem trazer modifícações no meío natural- de
-l¡^ -moclo a nìoo:.i j-car as i:axas de sedirrìentação rra á¡:ea de sua foz.

A partÍr dos estudos efetuados na llha dos Guarás e adjacên
cias, pode-se concl-uir que as caracterÍsticas geológicas e sedi
mentológicas da área evidenciam úm ambiente instáve1, com al-tas
taxas .de deposição e erosão, aié¡n de predominante tendência de
crescimento da linha de costa, part,icularmente no sentido SE-NW.

Dessa forma, haverá um decréscimo de profundidades, próxi-
mo ã linha da costa, enquanLo que na borda oposta (NW) clo Canal
de Taparí haverá erosão, de modo a acarietar um desl-ocamento da
faixa de maiores profundidades efetívas do canal, embora estas
possam se manter aproximadamente as mesmas, tal como vem aconte-
cendo nas últimas décadas.

.- .*- No que se l:efere ã instalação e operação de um terminal por
tuário, a manutenção natural das profundidades máxímas do Canal-
de Tapari (. em tor¡ro d.e 2O-25 m) representa uma caracterÍstica fa
vorável; entretanto, os deslocamentos consideraveLmente el-evados
da linha de costa ( 7 nvlano) e da faÌxa de maiores profundidades do
canal (16 m/ano) constituem condÍções desfavoráveis, sob o ponto
de vista sedimento lógico. Levando em cònta o grande volume de me

terial transportado, este problena não pode sêr contornado de mo
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do econômÍco e pernanente, o que aconselha a buscar-se um sÍtio cle

¡nelhores condições naturais.
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CAPITUL7 Iv
PORTOS E TERMTNAIS EM BAÍAS: OS CASOS DE SEPETTBA, ESTÀDO DO RrO
DE JANEIRO, ARÀTU E É]NSEÀDA DOS TAINHEIROS, ÐSTADO DA BAHIA.

I APRESENTAçÃO

Nota PENTEADO. (1970 , p.22) que faltam ã costa brasiLeira,,re
cortes pronunciados (baÍas e gorfos) que tão bem caracterizajn o"
l-itorais da Europa e da A¡Rérica do Norte... Fallam os ancoradouros
naturaÍs, onde o homem encontra abrigo seguro: os casos d.os por
tos do Rio de JaneÍro e salvador são verdadeiramente. excepcionais
no Brasil". É possível gue a esses dois sÍtios portuários, de gê
nese fortemente condicionada por fatores tectônicos, se venha a
acrescentar umas poucas baÍas com menores profundidades e condi
ções de abrigo, de origem mais diretamente ligada a processos se
dimentares costeiros, como é o caso de Sepetiba. Esta baÍa, eduas
feições subordinadas ã BaÍa de Todos os Santos, serão objeto des
te capÍtulo.

Tivemos a ocasião de estudar a BaÍa de Sepetiba em 1974/75,
apresentando os resurtados obtidos em dissert.ação de mestrado poN

ÇaUO, I976a) , parcíalmente publicados (PONÇANO et. aiii 1976 e 1979).
ÀquÍ serão eles novamente abordados, a fim de compor o corpo do
presente trabalho segundo os objetivos expostos no primeiro capí
tulo .

Os càsos de Aratu e Enseada dos Talnhelros são. mais 1imita
dos, comparativamente a Sepetiba. Entret.anto, é possÍvel que ve
nhamos a reconhecer al-guns pontos comuns a todos.

II BAÍA DE SEPETIBA

O aproveitamento da Baia de Sepetlba colocou-se como al_ter
nativa natural à expansão do porto do Rio de Janeiro, abarcanao ai
bos a mesma zona d.e influência, qual seja, os estados do Rio de
,Jane j.ro e Minas Gerais (.PORTOBR.ÁS, I97g) . previa-se duas f ases de
obras: na pr.i.meira seria impJ_antado um teïminal para importaçãode
carvão a granel, alumina e outros granéis, num total de 5,g x 106
toneladas anuais, com possÍbÍlidade de ampliação para 8,6 x 106 to
neLadas anuais. Na segunda seria instalado um terminal para expor
tação de minério de ferro da ordem de 6 x 106 toneladas anuais. i
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planÍcie costei¡:a de ltaguaÍ serla usada para instalação do retro
porto. Quando realizamos este trabalho, já estava em operação um

termÍnal da MBn-Minerações Brasileiras Reunidas S.A..instalado na
ilha cuaíba.

Procuramos, ao final das investigações, apontar as princi
pais caracterÍsticas e tendências da sedimentação da baÍa, buscan
do fndicar regiões mais sujeitas a erosão e assoreanento. Nessa
época pudenos estabelecer de modo mais cfaro algumas linhas de in
vestigação, comentadas no CAPîTULO 2, que julgamos ainda produti
vas .

A. ResuLtados Obtidos

A BaÍa de Sepetiba tem cerca de 305 km2 de superfÍcie, apre
sentando por limites norte e leste o continente, a Restínga da Ma

rambaia a su1, e a oeste um cordão de ilhas. Essa feição terÍa si
do impJ.antada em um paleovale escavado durante o últirno rebaixa
mento glácÍo-eus táti co de nível- marinho, de tal sorte que ä. res
tinga seria uma feição pelicular, desenvolvida sobre um antigo
lnterflúvio, cujo fechamento terÍa sido completado após a Trans
gressão Flandriana.
. Ao mencionado paleovale corresponde o carral com 10-l-5 m de

profundidade que passa dentre as ilhas de Itacuruçá e Jaguanum a
tingindo o interior da baia; esse cânaL apresenta ¡nções queultra
passam em pouco a curva batimétricâ de 20 m, indicando que as ag
tigas linhas de drenagem vôm sendo colmatadas por sedjrrBntos atuais.

Foram coletadas 273 arnostras de superfÍcie de fundo ,(FIGURA

15) caracterizadas quanto a sua textura e mj.neralogia.
Em várlas dessas amostras forma observadas, guando de sua

coleta, pelotas de argil-a centimétricas¡ constituidas de material
muito coesivo, por vezes incrustado de äreia e grãnulos. Ocorrem
associadas ao canal acima mencionad.o, e acredit.a-se que tenham se
origÍnado por erosão de sedimentos pré-atuais (.de possÍvel idade
Riss-V'ltlrm) aÍ expostos.

O diâmetro médio dos sedimentos coletados foi usado tanto
na caracterização faciológica quanto como parâmetro indÍcativo das

energias envolvidas nos processos deposicionais (FIGURA 16). Sua

distribuição indica dois setores prin;ipais na área. anrcs t:rada, grosso

nodo separados pelo cordão de 1lha situado no limíte oes
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te da baÍa: um de clrculação francamente marinha, indÍcado po¡:
areias grossas, e outro correspondente ã baía propriamente dita,
caraiterizado por siltes, areias médias.a muito finas e argilas.O
Ifmite entre os doj-s setores é abrupto, e o padrão f,aciológico,
visto com mais detalhe, sugere passagem de sedimentos de fundo em

canais estreitos, entre o cordão de Ílhas, de um para outro setor.
A distribuição do desvio-padrão indica predorninância de se

dimentos pobremente a muito pobxemente selecionados, com uma ex
pressiva mancha de sedimentos moderamente sel-ecionados (FIGURA

17). Estas características são atribuÍdas a retrabäthamento de ma

terial prévio pobremente selecionado da plataforma. pode-se acres
centar que a seleção é pior no interior da baÍa, onde hárademais,
contribuição direta de origem fluviat.

A assimetria foi interpretada no sentido de associar faixas
de assimetria negativa a zonas de passagem de correntes de fundo;
estas correntes removerÍam o material mais fÍno, o que resultaria
em distribuições granulométricas com caudas na fração grossa(FIGU
n¡ rel .

Similarmente, para a culîtose, considerou-se que as curvas
leptocúrticas e muito leptocúrticas indÍcarÍam faixas de atuação
de correntes de fundo (ffcun¡ t9).

. Os padrões de cÍrculação de sedj,mentos estabelecidos por es
seè parâmetros foram complementados pela anáIise da distribuição
do diâmetro médio da fração areia, porcentagem de argila, r azão
grânulo + areia/silte + argila e porcentagem de grãnul-os.

Aclicionalmente , foi analisada a distribuição de teores em

matéria orgâniôa, visando a delj-mitar áreas mais e menos oxigena
das, correspondentes a zonas de maior e menor movimentação de sedi
mentos. Os resultados obtidos foram bastante próximos dos indica
dos pelas características texturais.

Identificação de minerais pesados fol efetuada em 74 amos

trâs, em áreas descontÍnuas no interior e fora da baÍa. Uma anáIi
se em plânta das distribuições de andaluzita, epÍdoto e anfibõlio
indicou alguns aspectos dinâmicos, tais como zonas de maior movi
mentação âe sedimentos e eddies, estes últimos sugeridos também
por dados texturais

As assembl"éias mj.neralógicas de 55 dessas 75 amostras foram
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ainda tratadas por análise de agrupamento, cujos resultados indi-
caram grande similaridad.e entre as amostras internas e externas ã
baía. Não obstante, a distribuição em planta dos cliferentes 9rtæ06
de amostras, sugere localmente movimentação de sedimentos concor
dante com a obtida por análise textural .

ConcluÍmos então, através dos dados batimétrícos, granulomé
trícos e petrográficos, existirem três fontes oceânicas prj.nci
pais para os sedimentos que adentram a BaÍa de SepetÍba (PONçANO,

1976 t p.38-39): a primeira, "e menos expressiva, formada pelos ca
nais da barra de cuaratiba gue possibil_itam maior aeração e movi
mentação na face j.nterna da Restínga da Marambaia. A segunda, em
ordem ãe Ímportância, constj-tuida pela região situada entre aIlha
Grande e o Morro da Marambaia. A terceÍra, e mais importante, pro
veniente da baÍa de f l-ha Grande ,,

I'Os sedimentos provenientes da segunda e terceira áreas-fon
tes juntam-se ao entrar na Baia de Sepetiba, e sua circuJ_ação se
faz pelas seguintes passagens: entre as ilhas de Ïtacuruçá e Ja
guanuJn, entr:e o Mor:ro de Mararnbaia e a IIha de Jaguanum, e entre
as iLhas do Batuque e It.acuruçá, seguindo pelo Canal de ltacuruçá,
desefiibocando no Saco da Coroa Grande".

"O fluxo provehiente da barra de cuaratiba junta-se ã área
de inovimentação entre o Morro da Marambaia e Tlha de Jaguanum',.

".4 partir dessas entradas, em especial. as do setor oeste da
Bafa de Sepetibar formam-se frentes progradacionais que tendem a
colmatar a baÍa. Mecanismos de circuJ.ação 1ocal, eddies em espg
cial , podem originar depósitos locais sÍgniflcativos".

"A contribuição de detritos de origem continental_ fluvial é
bastante Límitada na BaÍa de Sepetiba, ficando sua influência res
trita a. uma faixa colocada a nordeste da BaÍa,nas proximidades .la_.

desembocaduras de canais e rios'l
"Tanto os processos de cj.rcul-ação de correntes, quanto os

de sedÍmentação, mostram então que a baÍa de Sepetlba é uma área
de caracterÍsticas predominantemente marinhas, provavelrnente pela
energia das correntes envolvidas e pelo próprio tamanho da baÍa.

I'A energia dos processos de circulação é bem mostrada pela
dlstrlbulção dos diâmetros médios da fração areia, dos grãnuIos,
bem como do diâmetro médio da amostra total-".
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"A distrj.buição dos diâmetros médios da amostra total mostra
que o Àedímento mais representativo do fundo da BaÍa de SepetÍba é
o sílte, seguido de areia e argíl-a. A fração argilosa é especialnen
te importante na faixa de. influência de processos f luviais,'.

"Mercê da intensa movimentação de que é sede, a Baia de Se
petiba apresenta boa aeração, não se esboçando ambíente euxínico
senão em parte de sua metade teste,'.

Do ponto de vista da implantação de terminaj-s portuários, en
tendemos ã época (PONçANO, 1976a, p.39-40) que, em termos geológi
cos a Baía de Sepetiba se caracterizava como "bacia semí-confinada,
em fase. de assoreamento, Esse prognóstico não é porém significati-
vo em termos da implantação de instalações portuárias, que deve
ser analisada com auxílio de elementos cambiãvels em períodos de
tempo relativamente curtos em relação ã evolução geolôgica".

"Nesse sentido, a comparação de cartas batimétricas defasa
das de cerca de um século mostrou que há nÍtida tendência de apro
fundamento no setor oeste cla BaÍa de SepetÍba, especialmente nas
proximidades das il-has de ftacurUçá e Jãguanum. Essa tenclência po
de manter-se, e a situação pode ainda evoluir no sentido de haver
um maior equilÍbrio erosão,/depos ição, A hipõt.ese contrária, qual
seja, tendência ao prêdomínio da deposição sobre a erosão nessas
áreas, não deve ser esperada como prováve1, dadas as altas ener-
gias de transporte de fundo que aÍ ocorrem, anteriormente menciona
das".

' 
"Hã então uma convergência dos elementos anaLÍticos sedimen-

tológicos e topográficos que caracterizam o setor oeste da Baía de
sepetiba como local de circulação ativa, na qual não são esperad.os
problemas de colmatagem generalizada em tempos históricos, mantÍ-
das as atuais extensões e modos de ocupação. humana da área estuda-
da".

"Os processos de sedimentação e a compartinentação batimêtri
ca da BaÍa de Sepetiba permÍtem fazer as recornendaçõe.s que se se
guem, quanto à sua utilização para Ínstalações portuárias".

"O setor da BaÍa de Sepetiba que reúne as mel-hores condições
de caJ-ado, de movimenÈação de sedimentos, e de aeração situa-se num

poligono limÌt.ado g?osso nodo por uma llnha norte-su1 que passa
pela desembocadura do Rio ltaguaí, por uma linha leste-oeste que
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passa pela ext.remidade norte do tolorro da Marambaia, e pelo cordão
de ílhas gue forma o linite oerte da baía".

"Na área ¿cima definj-da, a situação que se configura mais
favorável ao ástabe l-ecimento de canais de acesso está entre as
llhas de ftacuruça e Jaguanum,'.

"Da Ilha de ltacuruçá em direção ãs ilhas do Martins e da
.Marambaia, há um decréscimo gradual de energia".

"Nas proximidades da Ilha da Madeira há uma zona d.e ..transi
ção entre uma zona de processos essencíalmente marÍnhos e outra
de influência fluvial, send.o esta última uma zona dè franca depo
sição " .

"Depend.end.o então do projeto das instalações portuárÍas, po
de-se fazer a opção entre uma ârea que venha apresentar eventuais
problemas de erosão e outra de deposição, exístindo transição en
tre ambas".

"Seguindo a orientação acima exposta, pode-se obter mais
pormenores referentes a problemas locais e especÍficos de ero
sãoldeposição, tais corno eddies bem como a caracterização dos se
dimentos de fundo, a partir dos vários elementos analíticos contÍ
dos neste trabalho, fícando claro porém, que muitas das respostas
quantitativas necessãrias a nivei de projeto deverão ser investi-
gadas.por outros estud.os, em especial por medição dÍreÈa".

TTT BAÎA DE AR¡,TU E ENSEADA DOS TAINHEIROS

O estudo de ampliação e revitalização do sistema de transpor
te hldroviário urbano da região metropolitana de Salvador é parte
do objetivo do Ministério dos Transportes d.e incrementar no Brasil
a uÈilização dos meios de transporte de massa.

Nessa região desenvolveu-se amplo programa de pesquisa aplí
cada, abrangendo destL: a:; rlo;1,1içöes do meio fÍsico. até a projeção
de frotas e sistemâs tarifãrios, sob os auspÍcios da Empresa Brasi
leira de Transportes Urbanos-EBTU. Integrando esse programa proce
demos, em 1980 ao estudo da movirnentação de sedimentos, através da
investigação de duas áreas. A primèira abrange a .Enseada dos Tai
,nheiros, onde se encontra o estal-eiro de reparos da Companhia de
Navegação Baianat a segunda interessa um setor da Bafa de Aratu,on
de seria instalado um terminal de passageiros (FIGURA 20 ) .
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Procura.mos realÍzar uma integração de dados de caracter rg
glonal e Iocal, visando a detectar e lementos de grande e pequena
orde¡is que pudessem ser aplicados ao caso em questão.

À. Aspectos da Ocupação das Áreas de Interesse

Uma consulta ãs coleções de cartas nãut.j-cas disponÍveis mos
trou variações de fundo de magnitudes inaceitáveis, possivelmente
por mudança do nÍvel de referência. ConsuLtas feitas a entidades
competentes não permitiram esclarecer o assunto, pelo que decidi-
mos não utilizar esse tipo de anãl-ise. Entretanto, visando obter
dados histõricos sobre as variações no regime sedimentar, procede
mos a pesguisa sobre aspectos da ocupação humana ligados ã BaÍa
do Aratu e à Enseada dos Tainheiros.

Tanto a área de Aratu quanto a de Itapagipe têm uma histõria
de ocupação intimamente condicionada pela próprla história de Sal
vador. Itapagipe, especialmente, . por abrigar bairros importantes
da capitaj- (penha e Mares) .

( Sal.vador foi durante três séculos a aglomeração urbana mais
importante e populosa do Brasil. Sua função portuária existiu des
de o inÍcio da vida utbana, gerada desde sua fundação pelas rece
mendações da escolha do local, para se erigir uma "fortaLeza for
te: mais para dentro da baÍa, sÍtio sadío e d.e bons ares, com
abundância drágua e condições favorãveis de porto" (AZEVEDo,1960).

Não foram evidentemente encontrad.as condições favoráveis à
implantação de grande porto na enseada dos Tainheiros, pois, eg
bora não dÍstante da entrada da BaÍa de Todos os Santos e abriga
da dos ventos do sul, o banco de Itapagipe, na entrada d.a ensea
da,. sempre limitou o calado das embarcações. A BaÍa de Aratu, por
outro lado, encontrava-se demasiadamente distante. Em Itapagipe,
com efeito, sucessivos requerimentos de concessãö para exploração
de docas foram negados em 1841 (Biober e Cia., com vistas ã navg
gação) e em 1865 (Companhia Baiana, com vistas ã implantação de
projetos "de um dique a mortona no desarmado e abandonado propug
náculo, destinado não sô ao conserto das duas embarcações, como
tanbém para auxÍIio e utilidade do comércio e navegação em Se
ral)rr peLo governo imperial , apoiado no fato de haver pouca pro
fundidade d'água, como uma das justificativas (CA¡.{POS, 1940). Es

te autor refere-se ao fato, historiando o anti.go forte de São Bar
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tolomeu de ltapagipe, e complementa tais justificativas com a
existência de "veltÍgios de antiga mortona, abandonada por se ha
ver construiao em terreno pouco sóIido,,.

Assim, as condiçõçs favoráveis foram realmente encontradas
onde hoje o porto se situa. Este local oferece não só profundÍda
des que permitem a atracação de navios de grande caIad.o, como
apresenta abrigo ..dos ventos que sopran do lado oriental de N

até ssE.
Nos anos recentes, o porto de Salvador vai perdendo sua im

portância. Segundo MESOUITA (1977) seu movimento portuário vem de
crescendo nos últimos anos, em consequêncÍa da implantação do
Porto de Madre de Deus, terminal maritÍmo da PETROBR.Á,S.

Porém, se o porto ficou ali l-ocal-Ízado. Itapagipe não d"å
xou de ter retativa importãncia para Salvador. Com efeito, por
ser caminho de comunicação do porto com o interior, representava
área militarmênte estratégica

.Iá em 1638, peguenas fortificações ou tníncheiz,as que guax
ba,-.* ,r* l-ado e oi¡tro da entrada da Baía cle Itapagipe, forarll toma
das pelos holandeses. Àpós sua'expulsão, foi construÍdo o forte
de São Bartolomeu cla passagem de Itapagipe. Nesse inÍcio do sécu
10 XVII, a1ém das fortificações e da ocupação da área por pescado
res, relata-se que "entre a cidade e a penÍnsula de Itapagipe ha
via um engenho e na penÍnsula os currais de Garcj_a D'Á,vila e taÐ
bém nela já se punham na praia, navios a seco para .consertá-Ios"
(GORDILHO, f960) . Com efeito, segundo COSTA, (1960) o forte tâm
bém representava uma. "sentinela a guardar os navios que iam
querenar (sey Testaurados) esteiro adentro". Ainda segundo o mes

mo autor, apôs ter sido devastado para uso de seu materiaL de
construçao, foi condenado em 1843 e arrasado em 1903.

O desenvolvinìento de Salvador interrompe-se no século
XTX, resultado do deslocamento da economia nacional para o sul.
A capital baiana viveu eñtão um perÍodo de grande estagnação
e crescimento lento. Essa situação só mucÌou a partlr de l-940.
No Ínicio deste século, Itapagipe não era mais que uma ,'parg
gem assaz pitoresca e deleitáveJ., não só em virtude das mui-
tas fazendas e casas de recreio que bordavam a praia, como

também pelas muitas ilhotas, que pontilhavam o estuårio" no dizer
de VfLHEÌ.G, (l92l,in Canpos,1940).E cþnc1u-i, assÍnalando que "do lado do su1 ,
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por fim, ficavam inúmeras roças¿ maiores ou menores, em
plano arenoso e alagadiço".

terreno

A partir de 1940 dá-se portanto, o crescj-mento recent.e de
Salvador com repercussões importantes em Itapagipe e Aratu. Embo
râ o crescimento não tenha sido homogêneo, dadas as condÍções d;
sítio, a cidade avançou sobretudo para N e NE, .em direção portan-
to a Itapagipe.

Para uma visão de conjunto da peri feria de Salvador, CARVA
LHO (1960) define, entre outros setores, o sêtor ferroviário de
Plataforma (São Brás, margem direita da enseada) até Candeias. Es
te setor passa a ser ocupado por apresentar tigação não sõ. cons
tante e garantida com Salvador, através d.a ferrovia, mas. também
por se tratar de ãrea onde a moradia é relativamente mais barata.
ttão só este setor periférico, mas também os bairros de penha e Ma
res passa¡n a ter uma função residencial. Acresce-se a esta fr.:nção,
uma função industrial *.r".á" pela vocação daqueles bairros, pe-
nha e Mares, onde se localizavam nos anos 40, 25 fábricas cujos
bperårios residiam em sua maioria em itapaEipe. Assinala SANTOS
(1959) que, embora a história urbana de Salvador tenha conduzÍdo
å concentração das funções vitais do Estado no centro da cidade,
constÍtui exceção o parque industrial , embora muito pequeno, ins

. talado naqueles bairros e periferia
Segundo SANTOS (1959) ,,a chegada de milhares e milhares de.

novos emlgrantes (impeJ-idos pela seca no sertão) 'não somente pre
vocou a extensão das superfÍcies construÍdas, como soluções herói
cas (invasões) como a de ÏtapagÍpe na ensead.a d.os Taj_nheiros,,.

Segundo CARVALHO (1960), Mares e penha trans formaram-se de
zonas. residenciais da classe humi lde em zonas de classe média, ã
medida que foi sendo inståtada a infra-estrutura urbana. A área
se valorizando, fez com que a população de baíxa renda perdesse
terreno, deslocando-se sobre a enseada em aterros de 1ixo, primei

, ro sobre os manguesais e depois sobre a enseada mesmo: - os Ala
gados.

Este crescente aunento populacional da árearcom construções
sobre palafitas e aterros de lixo Iançados na enseada levou àcria
ção de um órgão responsãveì. por esta área - AMESA - que no princ!
pio da década de 70 inj.ciou a coord.enação dos estudos, projetos e
execução das obras na região dos Alagados. Isto sistematizou a
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ace re.rou a aterragem e ocupação da Enseada dos Tainher-ros, inicia
da por voLta .de L940.

Em 1961, na entrada da Enseada dos Tainheiros, iniciou-se a
construção do cais de reparo e carreira da cNB, terminado emr-963.
A Marina Yacht, fol impLantada de 1973 a 1925, próximo ao cais
da o'lB, porém locarizada mais para fora da Enseada dos Talnheiros.

Já a ocupaçãä da área de Aratu sõ agora tem aumentado sensi
velmente, com a instalação de um centro industrial em sua perÍfe
rÍa. E o caso da fãbrica de cimento Aratu, ao lado de uma das
áreas aqui apresentadas.

considerando-se os aspectos da ocupação das áreas objeto de
estudo, podemos destacar o seguinte:

- A área de ftapagipe apresenta problemas dé sedÍmentação
gue lÍmiùaram sua ocupação desde o inÍcio do século xvtt.

- A partir de 1940 a ocupação desta área se dá de forma
mals intensa, deslocando-se sobre a enseada em aterros de

r, iixos e palaf i tas .

No início da década de 70 foram aceleradas e sistematlza
das a aterragem e ocupação da Enseada dos Tainheiros.

- A ocupação dã área de Aratu tem aumentado com ainstalaçåo
de um parque industrial nesta região, sem reflexos notá
veis nos processos de sedimentação.

B. CaracterÍstÍcas da Seclimentação Atual na.BaÍa de Todos
os Santos

Ao desenvolvermos este trabalho, em 19g0, as principais ca
racterfsticas dgs sedimentos de superfÍcie de fundo da Baia de To
dos os santos haviam sido apresentadas por BrrrENCouRT et aLii
(.1976). gué nera distinguiram 4 fácies principais: areia quartzosa,
de Iama, de biodetritos e mÍsta (FIGURÃ 21) . os sedimentos de fã
cies l-ama seríam atuais, enquanto que os da ,fácles mista e ae bil
detritos seriam do tipo parimpsesto . rsto se deveria a uma história
evolutiva em que, durante a última fase de -rebaixamelìto do nÍveL
mari.nho, há cerca de 15 000 anos, a região que hoje é a BaÍa de
Todos os santos, teria recebido sedimentos conti-nentais fruviais,
com a trãnsgressão subsequente, os crásticos grossos teriam se con
centrado nas linhas de costa sucessivas. originando os depósitos
correspondentes ã facies areia quartzosa, que são caracterÍsticas
do canar gue se situa entre a rlha de rtapãrica e salvador. Ào fi
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FIGURA 21 - Distribuição das fácies sediJrentâ.res r¡a BaÍa de Todos os Santos
(BflTBrcouFT et q,Lí1:, Igi6\ .
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nál da Transgressão F,landriana teriam se formado os depósitos con
chÍf.ro". Sedimentação argilo-siltosa (fácies lama) teria entãoti
do inÍcío, prosseguindo até hoje.

Essa caracterização faciológica foí complementada pela des
crição dos argilomineràis dos sedimentos de fundo, feita porVILAã
BOAS & BITTENCOURT (1979) , que distinguiram três regiões princil
pals: uma caracterÍstica da foz do Rio paraguaçu (predomÍnio de

caolinita e montmorilonj.ta, ilita subordinada), outra abÈangendo
o terço mais setentrional da baia (predomÍnio de caolinita e i]Å
ta, montmorilonita subordinada) que estaria relacionada à altera-
ção de rochas do Supergrupo Bahia ajacentes, e uma terceira,abran.
gendo a região do canaL entre a Ilha de ftaparica e Salvador, do
Cana1 de Ttaparica, e algumas porções no interior da baia.Esta ú1
tima representaria região de aporte e movimentação de sedimentos
provenlentes da costa, trazidos pela Corrente do Brasil,

Entretanto, levanos em conta a observação de BITTENCOURT e¿

aLií (L976, p.248) de que as "condições hidrológicas no interlor
da baÍa são pouco conhecid.as, principelmen+-e no que se refere ao

padrão de circulação... Durante a maior parte do ano aCorrente do
Brasil flui paralelanente ã costa, no sentÍdo sudoeste, penetran-
do na baia, nos meses de junho e jul-ho, com uma velocidade média,
rnedida na superfÍcie, de 0r6 nó ...". Para trazer elementos ,âdìcìo

nal-s visando a elucidar essa questão, lançamos mão de imagens IÃND

SAT, æfu¡cidenteÍEnte as ærrespondentes a uma tomada dé 2 6 de j u tho de

1973, possivelmente a única existente com boas condições de cober
tura de nuvens

Procedemos então ã anålise de imagens 1:1 000 OOO dos ca-
nais 4, 5 e 7, de acordo com metodologia empregada previarente (PON

ÇANO, 1916b; HEF(Z, L979, VILLAGRA et aLii, 1980): maior contraste
solo,/vegetação e ãgua é obtido no canal 7, enquanto que o canal 4

mostra situação de maior penetração de 1uz na água, favorecendo a

detecção de dados de material em suspensão e mesmo batimétricos;
os canaÌs 5 e 6 são usados complementar¡nente. Parte-se ainda da
premissa que os nÍveis de cinza das águas são correlacionáveis ã

quantÍdade de sedimento em suspensão, numa escala qualitativa e

reLativa: quanto mais tendem ao cinza-cl-aro, mais sedimentos pol
tam as águas.

Podemos notar que a morfologia das manchas dtágua mais car
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regadas de sediment.os em suspensão é fortemente sugestiva de uma
corrente iosteira sw-NE'no setor considerado da costa baiana (n¡
GURA 22)

O interior da Baia de Todos os Santos mostra a Nw da ïIha
de ltaparica uma forte influência de descargas fluviais, especi¡1
mente do Rio paraguaçu.

Nota-se que há aparentemente um canal de círculação assocj.a
do ao Paraguaçu, caracterizado por pouco material em suspensão.
Isto explica-se provave Imentó por esse rio desaguar na ¡:ec¡uena baía
do fguape, onde deve depositar parte de sua carga.(AVANZO, l9g0).

O setor leste da baia, onde se situam as d,uas áreas de inte
resse (Aratu. e Ïtãpagipe) não mostra, a. este nÍvel de análise, in
fluênci-a fluvial marcante, estando sob infr-uência principal da
circulação d'âgua dominada pera pènetração de um rarno da corrente
costeira baía a dentro.

. Cabe aqui ressaltar que as principais zonas de circulação
no l-nterior da baÍa estão associadas ao canal entre a rlha de rta
ÞarÍca e salvacor, e suas ramificações, en contexto b ati¡Étr-iùl de
prováveis paleovales, tal coro tivenos ocasião de expor para o caso
de Sepetiba

Esses entalhes fluviais afogados, similarmente a outros Io
cals da costa brasileíra, vêm alnda hgje funcionando como zonapre.
ferencial de circutação d,água como parece ser ta¡nbém o casq do
canaL de maré ligado ao rio paraguaçu.

Nessa perspectiva, deve-se notar que não há drenagens impor
tantes associadas ãs duas áreas de interesse (Itapagipe e Aratu) ,
onde esse tipo de controre de paleocanals não é tão evidente numa
anál-ise regional .

Àpesar disso pode-se notar, a pärtÍr das cêrtas batiJrËtricas,
que essas feições se acham presentes em ambos os locaisrsend.o que
no caso de rtapagipe a nigração de sedimentos de fundo obr.iterou
parte do canal, notando-se por esse motivo maiores profunùidades no'
Lnterior da enseada que em sua barra.

Esse modo de cÍrculação d'água define ta¡nbém algumas carac
terÍsticas da deposição de sedimentos.

Assim,. ao tado dos principais canais de circulação regional,
delimitam-se zonas preferenciais de deposição, como se nota espg
cLalnlente a norte do canaL associado ao Rio paraguaçu, no Canal
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de rtaparicar e também.na zona leste da BaÍa de .Todos os santos.' De fato, eése padrão concorda com as fácies sedimentares dos
sedimentos de fundo mostrada na FTGURA 2l-, em que se nota forte
predominância de sedimentos larnosos ou mistos nas áreas de deposi
.ção aclma mencionadas, com exceção do Cana] de It.aparica, cuja si
tuação não pudemos entender com os dados disponÍveis

No setor leste da baÍa, em que se situam as duas ãreas de
lnteresse, cabe notar que há decréscimo da influência associada ã
corrente costeíra, de sul para norte, ou seja, de Itapagipe para
Aratu, que se reflete num aumento de sedimentos finos nesse rnesmo
sentido .

'TaI diferenciação confere caracterÍsticas. regfonais distin
tas para ás duas áreas de interesse, caracterizando a de Àratu,co
mo menos sujeita a modificações naturais, bruscas de sedirrentação.

Não obst,ante a importãncia da descargá do Rio paraguaçu (VI
LAS BOAS & BTTTENCOURT, 1929) ,pode-se perceber que, sjmilarmente
ao caso de Sepetiba, o padrão de circulação d'águas e sedimentos
e dada por componentes aceânicos, em concordância com a conciusão
de WoLGEMUTH et aL¿¿ (1981) d¿ que a distribuição de salinidades
na BaÍa de Todos ossantos mostra ser ela quase que inteiramente dg
mlnada por água do mar movimentada por corrente de maré. Ademaiê,
verLficaram que a carga sedimentar em suspensão do Rio paraguaçu
deposita-se quase que inteixamente antes de atingir o corpo prì'ci
pal da baía, conforme sugerÍamos acima.

Nesse sentido parece ser de fundamental importância as dÍmen
sões da BaÍa de Todos os Santos, cuja superfÍcie é de cerca de)
800 km' (BITTENCoURT et aLíil !976) , a que podemos comparar Sepet-tiba, com cerca. de 30 5 km' (.poNçAì.¡-O, 19 76 a ) .
. Resta entretanto uma divergência fundamental . ent.re nossas
observações e as de BITTENCOURT et aLíi (1926), no que dlz respeito
ã corrente que carrei'a sedimentos da pJ.at,aforma. para o interiorda
baia. Para agueles autores, trata-se da Corrente do Brasil, que
flui paralela ã costa no sentido sudeste. Oia, o padrão de disper
são dos sedimentos, nas imagens examinadas, indica sentido opog
to. É possÍveI que tenhamos aqui uma corrente costeira, e não a
Corrente do BrasiI, oceânica, como fator principal da circulação
de sedlmentos e água na Baía de Todos os Santos



Segundo SILVESTER (f968f 1974) o transporte litorãneo pode
ser- inferido.a partir da morforogìa de feições costeiras. emersas
taÍs. como barras, cúspides, e forma de baÍas e ensead.as. A partir
da aná]Íse de cartas e eutros documentos, para o mundo todo, che-
ga esse autor a del-inear o sentidô do transporte ao longo da cog
ta brasileira, que no caso do Estado cìa Bahia, seria N-S, confor-
me postularam BITTENCOTJRT et alíi (L976). Entretanto, usamos os
mesmos critérios de SILVESTER, e chegamos ã conclusão oposta, pa
ra o trecho da costa entre ftacaré e Salvador (FIGURA 23).

C. CaracterÍsticas da sedimenÈação atual na Enseada dosTai
. nheiros

A eúolução geomorfolõgica e sedimentológÍca desta ãrea foi
caracterizada por VILAS BOAS & NASCIMENTO, Lg7g. Dent.re suas con
clusões destacamos as seguintes:

a) Ì\ntes da deposlção dos terraços arenosos ao sul e a oes-
r. te da Enseada dos TainheÍros, há 2600-3000 8.p,, o mar

ocupava toda a região de afl_oramentos desses terraços,
deixando emersas algumas ilhas constituÍdas de sedimentos
do Supergrupo Bahia, A partir do fecha¡nent.o da enseeda,
inl-ciou-se'a sedimentação argilosa que permanece até os
dias atuais

b) As enseadas dos Tainheirôs e do Cabrito constituem um âm

biente restrito corû energia extrema.mente baixa, onde se
depositam atualmente sedimentos muitos finos transporÈa-
dos em suspensão uniforme. Os sedimentos grossos e lnter
mediários que aÍ se encontram estão em desequilÍbrio com

o amblente, tendo sido, portanto, depositados en épocas
passad.as.

A faciologia dos sedirnentos de superffcie c1e fi:ndo, confor¡ne os
estudos de rTl,AS ÐOÀS & NASCI¡E¡]f0 (19 7 9 ) é apre.sentacìa na FIGURA 24 .

Realizamos amostragem cobrindo área algo dife rente , abrangen
do parte da Enseada dos Tainheiros e parte da baia, visando a esta
belecer un padrão cle circulação atual de sedinrentos, visto as i;
forrnações disponÍveis d.arem conta de movimentação de ur"iu" n.""1
região. Os resultados obtidos para distribuição c1o dÍâmetro médio
(FIGUR.A 25) são, no interior da enseada, essencialmente concordan
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tes com os cle ITLA*S IJOÀ9 & lu\9CfMutv.tll (1.979) . A clisLriÌ:uição de teores
de ¡nat--éria orgânica obticla ¡-'or V1.LAS POAS et aLi¿ (L979) (I¡IGU]ìA 26)

e por nós (TIGURA 27) apresentarn algumas cliferenças
A distribuição do diâmet.ro médÍo não pode ser inLerpret_ada

de mc.¡do s j.mples, associ ando-se-lhe unícâmenle a cnergj-a d.e Lrans
porte dos sÍtios correslxlndeìtes às cl_iversas-; fácj.es reliquiares , in<lica
tívas portanto de dinâmica pretér.itä. Entretant.o, há que adrLt.j-tir
que as arej.¿ìsj se movem, dadas as irrfonnações sobre o assunto.

Assim, o padrão textural seria parcial-mente indicativo da
dinâ:nÍca secl j-r¡ent¿ìr atua1, o que rros lev¿rria a ¿rd¡nitir rnig::ação do

bú.n.co arenoso clue se colocâ na face extel:na da PonEa de ltap;igipe
para o interj-or da enseada, coì1f ornìe sugere a d.is Lribuição das
areias grossas, Estr.a nrj.grarção de areias ¡:oder:ia se:: atr:'-buÍtla à

intervenção de correnÌle lc,cal-, que redÌs l-l:ibuiria .â.o ;l-ongo da cos
ta o mater-tal da zona de arrel--Ëntação. fùltìretaÌltc-r, a disi:.riìidção cle s j-I
tes, ìlo trecllo entre ètlseada e )raÍa, pccLe ser q\lase gììe dr:lirrrit.a-
d;r ¡:ela curva cle 5in, coi-nci.dindo poj-s corn o pal.eocanal qur: aÍ e>lìs

.t.e. Nesse sentido, esse trecho cle pa.ì-eoc;rn¿ì1, funcionà corno urr.a cll
ba de d.e cantaçãìo ,

A sit.uaçã.o clest:r.ita sucter(ì e:rt:ão errtr-aüa, 1.oL: ¿rrra.s I-c:, d*
arej.as, margeando ì)eq1.lena exterrs¡ão da entra-cia da ensearla, e d(:pg
sição de finos t-ra¡rspc::tados crn susf,ct!s¿io, nas J)alît-cs intcl:-ie:rcs
rla ellscacìa c: ¡:raleocirual-.

Os f inc¡s poCem ber dupl.a oJ:-ig,-im: coirtinenl:a.l- e mar:inh a ; nes
'Ccì üIti.mo caso, aclc'.ntr¿¡riam a engecr.d¿) tlr¿rnsport¿lalos por cor:ì:entes
de maré, e sie deposi. l-irriarn, quandc., estas ì-rel:dessjem a ',¡c1<rc j.d¿tde.

na regì.ão do p.aleocanal , qire f unci.onêrj-a como ol:stÈìcuÌo c armacli-.
th,l .

Ne6se serltiCo, buscou-se dados .r<lir:ionaj.s na dÍstrj.buj.ção <ìe

malêria orgrìr.ricer ¡ adnìit1nclo - se clue esta pndesse

indicatÌva cìa r:egião sob màj"ot: j.nf luô¡rcia cle águas contj-Ìlerltais.
Os resul.tados ol¡t j-dos, most.::acìos na f¡f GURI\ 27 suç¡erem cornc¡ árrea de

inf Luência de aport.es continentais a ens;eacìa, o par-l-eoc;rnal. , e pg
quena porção ao f oncfo da cosl:¿l a no¡:l-e cla ensead¿r. Esta situação
6 sugesLj,va dc quc as corrcnl-es d.e vazante ,. a cu j o barr¿rmento se

associa a cleposiçáo cìos f i¡ros, p¿ìsserr, pe.l"o pa].eocanaI.
Àssim, ernbor:a não seja possÍveI r-econstitui): todas as eta-

pas de transporte <: i{eposi.ção cle sedimentÕs, variávÊis sogunrl.o a
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marê, apresentar-se na FIGURI\ 28 um esboço da provåvel cÌrculação
dos sedimentos de superfÍcie de fundo.

D, Cafaêteristicas da seclimentação a.tuaf na BaÍa de Aratu.
A formação e constituição dos sedimentos da BaÍa deAratu fo

ram estudadas por BT.TTENCOURT et alii (1974) e LEÃO & BfTTENCOUIìT
(1977l . Entre as pr:incipaÍs conclusões apresentad.as porî BfTIÐNCOURI

et aLíi (I974), sintetizanos as seguÍntes:

a) A BaÍa de Àratu apresenta, ern gera1, uur ambiente cle fra
ca energÍa, desenvol_vendo-se na zona do canal um.renergia
um pouco ma j-or. A enel:g,ia que mais pode j_nf J_rlir sobre a
distrÍbuição e a deposição dos matel:iaj-s está :Ligada ã

àção dos marés, sob o efeito do f .l-u<o e ref l-uxo através
do canal.

b) lrlguns clepósitos grosseiros são encont¡:ados na ba.ia, cons
t ituÍdos plredominarìtelnetìte i:or conchas e f l:agmentos es

: euel-etaj.s origì-nados no loca-l , não estarLc.lo ¡:ortanto rela-
cio::ados à ação. d.e corre¡rtes e ondas.

c) Nas desemboca<iuras <lc aLquns rios, como os rjos d.e Macq
co. Coteglpe e do Córreqo São João. ex:Lstêm depósitos re
presentados por g::ãos de euerrtzo, devendo estar t:elacio

' nados a antigos dcpós-ì-t-os f .l-uvj-a j.s do Qr,ra l:c rnár.ì. r: , j á grre

esses cursos de água. atualmente¿ não t.êm competência pa
ra trazer: e acumul-ar m.tteriaL arenoso grosso.

d) A pre:sertç:a de maì'ìgues conì vegê{-ação caL:ac l-erÍsti. ca, na
desembocadu::a dos rios e nas l:ordas da baia, permit€ naiot:

' aprision¿unenl-o e acurnulação de malìerial fino silLoso, mj.s

turado com material gros seii:o

A distribuição textural dos sedimenLos de superfÍcie cle fun
do, segundo esses âutores, pode ser vísta na FIcllRÀ 29.8m 1980 req,
lizamos col-eta de anostras no entorno da å¡:ea de possÍrzel insLal-g
ção de termj-nal rnarinho, obtendo para todas a classì.f icaç:ão de
sil-te muito fino, Algurna variação. foj- observ¿.rda nos vaJ-ores de
culîtose (ffcUn¡ 30), para que suger:i.rnos interprctação seNclhantc
ã feita no caso de Sepetiba, ou seja, as rfistribuições J.eptocúrti
cas indicarj.am atuação mais cfct"iva de correntes de fundo.
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FIGURA 28 - Esboço da cj¡culaÉo dcs sedj.inen
tos cte s'qrerfÍcie de fuÀio an Itapagipe, carça 3¡ha de 1980.
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FIGUIIA 29 - Dj,strjluição cte Li¡rs tci>¿urais na B¿Lia cle AïaLu (I3I-TIITNCO¡ITI, ¿/ ¿aLii, 19741.

Ademais. a avaliação das conrììçõe,s cle seclimenl;aç:ão na D¿rÍ¿r

de Aratu deveria fornecer, de imed-iato, inclicaç:ões paLa a escolha
de ãr-eas tie lançan,cnto de cerca de I00 000 m2 de materiaL dr:agado.
resultante da escavação de ca¡laj.s de navegação, Levando em cÕnta
cr j,térios econôr,ricos, as áreas erìcolhidas deveriam estar situad;¡-s
num ra j.o cle 2 l<m do l-ocal da dr:agagem.

Consi<lerou-se ainda, as seguintes restriçõcs:

- nãó fançar o materj.al dra.gado dí::e t-.¿rmen t'e nos canais priÌl
cl'.pais ( correêponcletltes aos paleocanais) , pois pocleriam cau

sar al,terações tempo::árias impoït¿rlrtes no furrdo e no regl:
¡ne cle distribuição dos sedimentos, lirclusive ref Luxo 'clo 

¡na

terial 1;rnçado, ao l-ocal. cla o}¡ra.

- não lanÇar o nrat-.erial- sobre mangues prôximos å obrã,nem so
bre manques marginais aos canais pri.ncipais de navegação.

DrsìRrBurcìc po'r ,(ÊE¡ Dos I rpos

Com base nessas prèmissas de rernoção foraln dehÍútadas áreas



FicURA 30 - DistriJcuição da cr:rtose na Baía de ^qra-úì, can-ç'anha de 1980
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em que haverj.a nenor poss j-biliclacle de r:emoção rápida do materj.a-l_ dra
gado lançado (TICUR^ 31) ,

Levando em conta o carãi:'er de c:'-rculação restrita de se<li-mel
Los na Baía <le -Âratu, pocle-se consiclerar que as partes termina-is N

e S dà baÍa sejarn locais de menor energia d.o neio circuLante.
Conside::anclo a lim.itação cle distância (2 km), fica exôl.uÍd¿ì

a zona lJ. :

Na zon¿ì. S, por outro lado. movimentações l-ocais do maLerj.al
dragado lançado poderão af etar o Iâte C.ì.ube "

Outra aLternatÍva¡ ¡:rrém já no fj,mite de distâncj-a de 2 km. é

a ¡:eentrâncÍa que existe enl-i:e a PorrLe do Fernandinho e a Coroa do
Cação, O material que venha a sel: aÍ lanç.e<lo poderá ser parcj-almcn
te removicìo para o r,'anal principal, nad,a f azendo porérn esperar qLte

venh a a r:ef Iu ir para o l-ocal da ob::a.
Outl:o local, f inalmente, coloca-se logo a N da Coroa dos ],'e.Ë

reiros, entre o mangue e a :i.sóbaLa. cle 3 m. IVeste caso tarnl:rém, acre
d.ita-se que remobilízaçõc:s clo ina t.c:: i. ¿rl- drag:rdc lançaclo venham a

Lidllupür- Lä-1o 1,-'arc.LülircirLu c;ii tì.ii t: ç,3.O ãü u,cri^rcrl i::i:inciira,'.. se-ìt :rëfl.ü
xo irìportdnt-e no local cla obr¿r.

Sugerj-u-s<-: aj-nda que o maLer-i.¿rl . não. fosse concentraCo em uÌì
únj.co 1ocaL, mas disi-ribr:Íc1o pel,as afternatj-\¡as propostas;, espcctial.

mente as; duas ü1' Linras .
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cAt,.l' .i'lil,0 v

POt{iuoÍi ]lll'f us'j'U.Í';ttlos: osl cASOfl I)o t)oit]]jNc-:I, üs'.|^Do Do RIo G]ì ND.,:ì Do

NOïìll'I'; ; l)li S1\l\iT'OS , nSjT'^DO DLI SIAO I'AúLO ; E Dlrl I il'A,l^f -i\çIl / lljfl'.i',Al)o ì)Iiì
s^h]'l/\ cA'l'Alì-l-l{A .

-t, 
^1rTìti)fiIìN'.i'lA(,tiio

lJ<.r c;ont-r:;:.t o mo::.[o.Lirq,ic:<,-, di'ì J)oLlc:o rcco.rtacl¿r c--olr".:¡,r Jrr;-L-.; j.J-r:.i..rtr,

tncirr:.i t,lr;,<L;r ¡:or: PlJl,llln^l)O (1970) ,. .! ì()Íjs() 1j tcr.1:..t1 "cx'L--r:l-ts.-;<.r, po.r[:nt ¡ro_,.r

Fi(:).t (:rr'i J'rolicr,) l-l l;rirr-:¡'¡-(.rt, ,-r,,, jtillt:rct (.)l:; r¡ii- j-r-r:; ]'ì()l') i-.()si (1.ìl(r, | 1ir:J at,j I jt.liìs;

t-o inr,;u'l ¿il: clo -l.r i-c-,ra] v.i.t;cltt...ilt¡" (l'ir;llnf-ll'll.i, 196!';, r>.-l-..1--.].,1). lt,ï. c11:¡

().l ';1.,/ ji,r'(:r"ir,',i'..';r\:¡ii,-ti',.J.',.. (,,,;.',.rì()¿. 1'(.),.¡ l'l.í,i ()r l1)'i(r i t'rll,;';,

lì() i;;', ,..:t',. i., -1 9'l(: i ;ìL;l'l (,1 i'il iO ¿ .Í,'Li.ì ,1'.,',i O, '.1 97(,) "

l'c.r.,.- tr,.t i. {r .l .r.tìt.ir r\):l l'.-''l'l c,:.l,,t.l :tlrrl):, (-) (jÍ; 1.ui.,.':.,,
'[ì'.r,ìr, i l i; ,ii. í¡l , ]()'/l) , . r.)irì .l 9tì:l () ìllt-i ;ì o r-:s;'LtL¡ir-"i c¡ d.o

Íit).r:'i-.: r,ì.l(j i-{:'iiì¡;j :t:(tiìtl.l i¡liil;l.l l.t:.i.i'.r-i...iti{.1 ::ì ¡:t (:Ìl:ji-tiit :r..i..ft:; CC

.[:i I. i :,i;., ;. i].; i-t ..tiìr' rI i r.' c'ij. i, 1.. 1 llt-.,1; .

/\l;ltii|, o t'i,,'i.r lrì, ì'i,'ìi¡-:li;r'l

S;l.il.; i'r r,1 i.ì.r';.i'1., Cja-, ( t.1..!: (lt.i l-¿rt,.,,',i, ,,.i l.tttt.,

i..t^trllii'i: ¡.:'tr-i ,,r:trl.r, rrtt l.'. ii.ii .l ltLriJ.ctl ir .

¿r ¡ çr'j:.1 lìC t('.r rt..f ii,,, C()jìir,,,ji'. ;j fl(--. j'i|',.

C:-Lr.,lLl,.r ) ;, Í.;(-,i'ì-t-.1 .:¡r i. .l-iri,, tì,,rlrL.i-l't,,ìt'ì 1.í-.r (.tliì

clr: Í:l :.'i ',' .rtj..,.r r', it't,r irViir; tit-tl-l ¿,r..i.-[llt:illt..

.iit.r¡.;¡,;¿,;1¡ ¡t c.:Crs i' ¿ì. I)i--i:.r:-ji-l-c:.i :r...t l-.;,t-, i, ¿tJr.i.(

:L]

O irr.tr [-<-r c'ir-r lrÌat ¿r] , Í;-Ll*tt¡irJrt no cs l-u¿ir j o do Po l'-c,rt-rg j. , ar:iíi j-tìì c]-Õ

tlìo c) clt: J:'orL. l;.-ì-t,zir, ".l.O.r't)crl--iìtr't'-si(,irrì1.)().r:l:;rntr:l; 11¿t tlavcg;rç:l-r.O cicl cabo--

t-irr;r. tr'i ,: rk: .1.()ìr.j,-) iìÌ.'!1.-Í.,1 (.r, (lr,;ril('ì r) li( ) .j.lll*(:,irÍl-i í, j.(:¿ìrcnì ¡rl; (-ì)ipúil:t-.t(-:iir':; t-ì.:

..la.l- cr r.r.Lgr,'cliirlr .ìo f irr,r L clo siicu-lr> )',.1 ): c i-níc:io clo s;ócr.rl.o XX.Àirrt'Ì.;r

etni J 1l'i 0 r o f:;¿1 ,1. f.i.ç¡itr:;rrr.-l ciorno I)1.(l(l.ut,o .im¡:or:l ¿iute n¿ì exJ)ortaçiio 1';c,,r:'

'crrbrrt..;rg('nì cìn ¿lrnbos or; ]lc)l:t-os . (lrr¡l L.uc.lo, jlol:t¿rJ-ez¿l Ini:lnta)lìì a ¡-;::.i-tl.r'-

(:l i ir':.,

i)()I'



I'1. Gl.,Ri'-\ 32 - Corrc]ì{]c,,s rna.rÏ,tir¡i¿rs c-1<¡ Atl..ãrìtico Su.l- (hNl)1ì;!l)ll , 1,910 ,

Ir,40!ì)

z j.â r:egj.orr¿tl-. , . " (¡1]lllçluÏ'.ÌlÄ,, -ì.9 77 , p "?-2I) . 11¿.j.s; re c:e ]11:cntetl t:o ven o
Po):t-.e ale N¿r.tal. s:;c¡vin<lo de ¿ìpoiô ¡l 1:,;ror:1.:c c;ç;io ¡rcl:i:o.li.f:crl:ar <ì;. il¿r-

cj-¿ì llot;iguâr: 
"

,t.t.r iÌves{:i(ii:ições; c¡tlc ¡.r::r: cc cier¡o rì rì() es Luã::;j.o il.c> )ìc1:.c':rrc¡ j- rr:ì r:a

J: arrù Çiìriìct.cr:i:lar- J-)ìc a r:r-.,: i,': t ì. t.u:Ì- ç:lr-O clOr; s c d. j.lrr:nt:':;:; il<: . li 14:c,:r:[ jcì ct

dcr futttlo, clcl-a j.uf:erj,nclo cc.rLrs:i.dei:aç:äcl; cle or:c1r:rn dinâlr:ic;r, <:cL¡c s uJ-,r

sf cl:i.c: .a p::o jetos: dlc nte.l-ho::i ¿r iì¿rs concl:i rr:äes rlcr ¿,rccsilc) ao po:r{:o. Os:

Icsttl-1.::.cli,l obt-.Ld:>s i]:ìl-e $:i:Jnì c¡.tJ.¿rrr Lr t.: rlct car¡.,<,'r:.:ií:;t:rcill; do mc:ì. r-r

iÍsico d¿r írrca ciri f oco " Os t::¿rb¿rJ.h.osi de s eì1\/o Ivi. Ccr r,i sequ-i l: ¿ùrt e

orj-en1:i.rção ger:a.ì- expostå no C7\Lr f.'.llllLO 2,

^ 
. çs6lçrg.i.zr

Na rcaião cil:cunvj.zinha ¿r Nat¿11 podern so:: reconhcc::i.dos basi:
c¿ìÌìenle <1oj-s graDclcs crrn juntos Ì:i.t--oIôç¡i.cos: L.'och¿rs ck: crupo B¿rï-

rci::¿rs e siediNenbos i r¡cc-:ns o I j. cl¿ìdo s qua.Lernáríos (I'IGUlv\ 33) .

]. Grupo Ll¿rrl:cir;asj

.As: ¡:och.rs do Grupo llar:rei¡:¡.s presentes na área podcrl scr cln



; ii,:r'tr,i:.:. r .:,r..r,., l; : J i

ril.if ,::,.:j:'.'j,i:,'jj'i " r " ; " 
¿ o . o û

; i l\.'¿ j.i.: ::. j;.:::::l 75 ;ô 17 is 7e êc e ea 83
\-ri .\:!: r ir::rrr::. rrì c o . o I'ì.,ì::-.-';:¡.1:::':' 7t ?¿ iz ì4 tt

tr.:.::.:: :'.2 e c . o ê (r ô o
: --, . . - . : .'. :: i? :-: aÀ i:, ._j a,- a-ì C3 tO

, : ,;- -^-:;:\' ...i', q ?
i.{- i .-j-....:,::.- :..r :r í. à 

1

,-+;'- -, \.t}¡;:..:.:r-Jr.-- c-..)- ò- c . o o
).t -".(,, __ i _'i i:; - _:. it 52 5:. 54 ¡j s6 .7
: " "r\r'-1-:-.j-.:. i,.jã r':- o c c l
iìl , "\_-_{i-l.\ rl- +a ,,: 4ö i¡ .a 

I

i f..,"*tt),--:, t íí;¿:" 9-. _c_ o e c o o o

'Li-- ri:,,:],."- ..^-"' aö -- 12 3ì :'s 4c 4t 42 á3

35:iO !Y
l
I

193
i
I
I

95

=<"4¿'ç'.,

'l;iI-7 o*l
-:l\ 1:.r'ì-

rllitilfÍl
.ri ill.iliil
;:\\ì l: :l
i'r:::::ì-.:-i I i l
ii .i: ::.4.:

! '.:1; :

a. a a - a C : O:.j lE'- ?l 21 22 2.3 2) zi a;
.' :' .,., | 

| ,>.¡a\-J 'î 
r' ::[ct 

,

;. r :,' : :':. ,,
' ,,i. ;: '-' :. {: .) i3 ö :- ,õ: : r': :.\ :

:l

a2 ô 9 C C O
23 _? 2e _r--! :t lâ !.1

êiô l_

a7 3ì

_ ccNv..E Nç5ES _

:rrço:s wcar:ldclcrs lt.loLccia/ospds¡rcsoernii-¡ccs

SeCjñen^os a.pioâ<s iot sct.:i.).rd.s,
¡-: a:jr'cÊE or-.is ioccì-?n:Ê cosrc:l'c€,tilrca ê ù.c,ìcs.

'';::: ::-. -:', : . . : .-ì\ Pcl-) ¡€ t.';: L'itzi
,:r., :...:.:....:.ì : C A ) O O'.:. :::i:,:::J .- e S It i :Z
|:-:i :.- :: :.::::)\
|i rrr':":: i:.::: ia ì

r: -.:Ì::.:::i â -r c a c Ò
1..:.:i::n::::: '' I ? i { 5 ê

i r: r::r':.Íl ::ì:: , 1

. Ì . : . : . : ri . 
. . 

: 
. . . : . : .; : a : i ft;

; 1ì::: : : : . 
". . 

: 
: : : : : : : : I æ.=-:*J:==d

.i::.:::.:: j; , -s:::lr c,:.(4-
, !: :.:.j : : : . :i Irr.1 .:.: i.: :: i i

:,s 4c /.t 42 a3

Ê---=
¡ _r - _i f,f4na!a5 otrf:Ê

- 

C.ì?cs dç dr.cs.orì :ei¿arcdo

| ..:.:,::tr]i r-,.r co c:iv,¿cie ecirico, ccn
Lj..:, . j :..i ..rrr jarrr C? vs,ì:oê îricracõr

Ce Cr.ês-

i:=-:-i=i ccnp¡ ct durcs !€geiodos;jé
i:.: :.: :.¡ ?srcbiii¡ct¡n c.r cc:r eóticê'''-- ' o'ual rês'rj:c

tÎ:;-l ec!'os d.' :!;r:-, ¡ì,r:ície;
;_:j_lj.r; :-:.c3¡s.

i I i.: :...:

|: --f-

-o_ ir .Ì1-iì:'ll ril :ciurf-,ros rer.rc:'os

o
t3
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eñ ñoterio on ôiicc.

À-'..iss f :llos, Þ.qft.os, Þe.¡ seþciô:a-
dcs, locoìñenle !nl.¿c€rs-

A.eÌo! iirâs, brã4ccs, oñareicdos s
clErìclicdos, belll !eiecio¡.¡¿s,
l.ccliÊnle ncca eñ rcteiic ars6iico.
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Cr¡3t.: Cc dti:. tc:ì:ii:a:ñ,ris
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GiuÞo Ecrf errcâ:f*ñ!ções Guâ¡crqpes e
i{cc.it c ina:r;sa.r súiiãêrlâs c.p.c-
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ccicçõe6 de îíve¡s con-<reñerdti.Ês €
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:-..iÐ . ... '.: :; ;... i. , i-9i Ì. . ¡:'c-d-ií " )

ct
-.j

f



"l
I
I

i

i

I

I

i

quadradas; em duÐ.s subun:idadc-:s distint.ls, quanto á litoJ.og,ia e 1.o

cal- dc ocorrôncia.
A primeíra s;ubun:t'-d.¡de ê consli,huÍda por areniLos lrol: vezes;

conglome rírti cos com grãos e g::ânu1os de quartzo anguJ.osos, fórte-
menbe cj.nìentados flor óxidos de ferro I tornando o conjun-
to bastant-e dur:o e lres j,s l.ente. Algumas varítrções na intensj.
dade dr: f i or'ìi.Llzação clão or:j-gem, localmente, a al:enitos nuis frj,á
vei-s.

Os af :Loraanie:ntos de al:enÌtos :l- j mon j.t j.zados ocorl:en ¡:r:inc j_¡:;L.l

mú.,ììte nà jlaj-xa cost-.el:ra ou bast¿tn1'-e próxlmo d<:J-et, e ern cot--as rr¿tis
el.cvad¿rs; r:;ão oÌ:s;er:vadc¡s,.-;ecliinei)t,os arêno- arg:L los os e a.r:g:i- J,o.- aren<r
sos :i. )l cr j.p ienteme n Le estrat-..1f j.cados, dc coJ-oraçãÔ varl.cgad¿ì ti.1..ri

ca¡ con f reqllenters tons ;r.¿e:¡:'nr,l -lh ado si , foln¿nrj.o f a1és"ì.¿rs, aJ-guma:t

clas quari.si ¿rt-.uaJ.ìì1en be re t;j.r'¿rcl¡:s cla. l.:ilth¿r .c]c-: qucrbr:a nar, ÌIxcm¡-r.l.o r:c>

táve j.s c.lc: s s; ¿rs f a.l-ósi.¿rs s;io c nc:ontl:.:lc'ì<l g om ll:i-.faìlg j-, na 1:r:aj.i: d.c:

^re 
j.¿r Ilr:úr t:¿t (Pon L-. iì do I'loi:co(lo) , na ¡):l;l:i.iì cJo l4e j-r:, e ¡r¿i B ¿l.L: t:r: ¡_¡.:¡¡ clr:

J.nfe:::-l<i, a rìul cic N¿rta.l- "

Àri camaclar,i vr.r-i:.ì..e<1ail;:rt; ctxpo,.,j L-ôft ¡l¿:s Ía,ì-ôs L¡,rt; lnlt.is ;rlt;ri; pitr:c
cern soìr cor:re l.ac:i.oÌl ávc j.r; il l'o.L'rìì¿ì\-,';o Cr.ì,1.:r al:.rpcri rJe f :i-n:i.c1a. por: llJi\l.lìl)

SOO¡iilj ¿ü aLí.i (i.!)I2l .

A :;cç.¡u:rdi: suhunid¿rtlc <ìr,¡ :roclLal; cì.r: Gr:u1-:o llar.rr:e j-r¿ìs pre::ientcl
n¿r ãr:,,: i.i íi r:onsi;;i.ti¡î1.1¿1 1¡çrr' ¿:r.-crr i i:ol,r a:-g i 1r-,lstos eslrranc¡r-r:i.ç;ri!.oi; , iu¿rI

sclecj.on.lcìos ¡ conì lrai-:er:i.rl cclulill:i.co e fl:¿)qi'ieìt l-c,s intcrc¿r1üçiìl:r: cìc'

nÍt¡ci-g corrg 1c;irte r:;it:i- cr()É; coiì1 Íi;ei::osir <1r: c¡u;ri:i:zo l-:iìrn ;,rr rctl r-;ll,:ìaclr>; . Ii!.
te:r ¿rl:cn j-tos que ocol-r'cin rniì i-rj piìt:;r o :L]ì1.-erj.o.t:. ent noLüve::i-s r:;t1:ros:i

çóes nc,s cortes cL¿ rclilc,r'j.n t1i:ru .l.i j; N¿r t-¡¡l ¡r I.{ac¡iiba, pot"lei'n se:r rxr:r:

re.lacj a)')¡ìcLos ãi L,'o):marção ¡,lacaÍb.l p:r:oposiha por l\t^llllSOONtrì e i; cz'1..i..i.

(J.972) 
"

^,".i 
rocÌìas do Gl:upo Jlaì:rt:e j.Ïas ¡ af)l:rjlscnt:iìÌ to¡ro a¡rJ.a.i.n;ìclorba,-s

tä.11l.e recol:t¿ldo e¡r pJ"ûnta, onde asscrLrta.lì*se em discorclãnci¿) os fìe

d j.rnelr los; <¡r.rat:c :rn á:r:ios .

2. SedirïenL-os Quatcrn.5.r j.os

Os sreclillìent-os mais ¡rodç¡nc¡.q ct'rcont¡:êç1es. . ria ..ãrea.....d-e.-....i:-aÈ!q.o ¡,g
prerj.eì1|¿ìnl ¡¡nl::i, e nte s dc nanc¡uc,:s , c]unas , ]'Jrai¿rs e ¿rj-uvj.ões fl-uvj-a-j-¡;.

fìãio lo clcr:'al inr:ons o]idqcigrS ,.Ì prqqorllil-q.!.li.ç).net-1te.. F],e-na.s.o.s / 1.est¡:in.
gindo-sc o n¿¡teri¿lI síl-to^zrr:gi.[oso aos .ulangues.

No km 4 d¿r l:odov j.a N ¿rt¿¡l-Mac¿.rÍb er , um col:tê em areias eólj-c¿r:r



apreser)ta em sua base deposi. L.os de mangue corìsti.tuÍdos por argi-las
cinza escuras, llste arìtigo mangue tem seu topo cerca de Z a B m a
cima do mangLle atual , a.testando ''n nível. cle ma.r 'egional mais ele
vado em época pró-atu;1l.

3. Recifes

Recifes cle ¿lrenit-o di-spostos clc mÕdo aprox irna clamen te paralg
Lo ã aLual. Li.trha clc costa são cnc()ltraclos ao longo das ¡rrnj..rs dc:

Jeni.¡)a):u e do l4ei,o, a nort.e e a sui- de l$aLarl, repectivamente.
Es t.es del:ósitos posisucrn forma alor-:gada segrindo a 1:raial a;Lual.

e são fc:n¡r¿rd()ri por ¿)i:ej,as çlt:ossaÉj coirg lome ráL:L c-'as e conq-Lome r.rclos
cle matl:.iz al:enosa¡ fortemcnto cinenl-ados ¡,.rcl:: ma.terial c.¡ r.:l¡on átj.co.
Os sej-xos são cle qu¿)rtzo e tôm sup<:rf í_r::ie muito arre cloncl acl¿r .

Nos recj-fes são ol:servadas estr:uburas <1e es:cav,ação e p:r.een
chinrento, e estL:¿¡tiÍ:Lcaçõe,.s cr:uz¿rd¿Ls com direções de .Lrans;ltrorhe

ba.r:'1-¿¡rrLc: he.Lero9ôn<".as " Próximo eo ¡-el::1-c clos Re"Ls; l.{ac¿os o pachlíc, <,1<:

es'.1-ari-l:i.r)JÇõcs cL't:zici;r:l õ s:c:neih¡ìli1c ao (l l-lc l-ic oi-r:;c::v.r na <)cr1:or,;.i

ç:ãcr atual clas arej-¿rr,; :rû l:.irla, onclc várias c1ì,::eçõr:s cli.l-erct.ltes clc

t--:lansp<,r.r Lc se sobrc¡:õen" 1\faslr.ando-sc do llol:.he cm dj.reçäo srrì., o
p:rdrão do-.r estral-os c:ruz ¿rclos torÌ'ìa-sc nais. r,equl;n: com clj.rerçõ::s cìe

paj.e ocor:rent.es parai-e1.as ou .l :i-ge j.ra¡lelnte ob-1,íqr:as ã ¿rtnal -1. lnh¡r. cle

costrr, O ¡;ro J-onc4;rinenlo <les l,e l:ctcj-fe na 1:rai,r rìr: Irre.t'_<.r " eÐ {_re o lr.o),.
'Le c]os Iìc j-s Maqos e a ponta clo ¡4ot:ceqo¡ p,ìrc(:e ¿ìp j:c:r.rcllt..r:r-. Auuu.rrri.
d¿rdes I i, to.l..ôgi ca.s ci:i.sliirrl-¡ìs, unìa mai$ f ina na ba.s:e e ouLr¿r ¡n¿li.¡;

gro"qsà, 
1.r a,.,; s an clo ¡L concl.l.o¡ne¡:litj.ca. p;r::;r o Lo¡to "

.A.j-r'rcl¿r ¡r¿r prai.tr do ¡.tcio foj_ r¡er:;if j.c.:d¿r ¿r ex:i.st.êncj_a de um l:e
cj.fe )ìì.r.i. s j.l)torno colrs Lj.tuÍilo por areÍ;rs ]:c:n sele cionacl.¡s; cle cor
cjl:erle, c Lme¡rl:.ad;ts por c:lr t:)l on a t-.()f: r cùìlr (.jstt:¡lt:Lf ii¡ção ¡rJ.ano- pi:ra1c
la, e ar-lgLrns nÏvej-s inai.s c*curr.:,s a-cplescnta,rnclo c'leposição cte m.ì.ne

rais pesados. llsse recife j.¡r't-<:L:j.o:: e st:å sotopoFjto ao recj-fcj do ]¡Õl:

Às estrutura.s sedÍment,ares e as c¿ì.racterÍ s ticas t¡¡x{-ur¿-is oh
serv¿iìdas em ambori os recifcs ].er¡am a siupor que o recife mai.s int-el-
rìo represenl-e uma antig¿t praia, enquarr.to quc o recifc dc Nat.ìl ooì:
resporìda a uma }:arre j.ra èrenosa construÍda nâs proxímidacles <la p_á

Ieo-barra do Potengi.
Os recifes da ¡:raÍa do Meio tôm seu topo muito eç:J.ainaclo por:



erosão mâltinha. Atlìalmente continuam sendo atacados pelar: ondas,
porém de màneir¿ì di.versa. O terîracêamento se <leu com .um nível_ de
mar n.ìis alto, una vez qtre o e¡nbate das onclas atllaj.s se dá apenaé
en seu flanco voltad.o para leste; a erosão resuftante l-evou ã
abextura de canaj"s que na ¡n¿rr:é alta pcl.rmil,em a entrada do mar n¿ì

parte ínt-.erior do t:ecife
O recife da praj.a de Jenipabu não pôde ser observaclo em deta

the, pois encontra-se mais âfa$tado da l-inha de praia, porêrr,uma
amos t'.r¿:t nc.le cole.Lâda mosi;rou que se Llrata de um llecife dr: arenj.to
grosso c j.mentaclo ¡lor carùon;: tos que de\ze estar rel¿rc j.onadc¡ ¿to me-s

mo eventro que deu origen ¿ro r:ecj.fe exi;ellno da pr¿lj.a clo IVe j_o"

Dm Jlil:arigi dc"i Sui, duran.l-e a ¡n¿lr:é baÌxa e ao largo , obrje r:va-
-se Lr¡t¿t lj-nh¿r cle qr"tóbra mar i.lcrn ¿rr: ca.:rclo t-.¿rm)¡ óm uln recj.fe.

Os recj-fcs de Jeni-pa):u,. tle Ni:.1:ar ì. e. de Pt-r:ang:l clo Sul encoJl
t'-ra-se i¡s;sociaclc.¡s ¿ìs; :[c¡z c]c,sr ric¡s Ce.lrã Mil:in, pot--engj. e I-)j.ui[ roq
pecl-j-v¿lmcnl-c.:. Su¿rs c¿:racLc:rÍr:Lti.c¿ìs dcì b;r:r::¿ts areì1o$¿tf:i sì-rgo]:ent cct:
ta. permanô:rcj.a cle¡-;s¿r L:r¡cie clc rìrenarc¡crn i:o longo il ¿,r his L-.ó::j.a gcolõ-
gj-ca mei:i.s :llcce)lte . quater:uál:L;t, Sua ¡tL:ese nração está 1.:i.gada em

prÍnìeilra iris{:âncj.a ã cj.mentaçäo l)or tnal-erial c¡rlJ:onâtico, <¡u<.: ¡:o t_;.

sibj-l.ita a t.i-tif i-cação desl--c.:s cJe¡:õsitos, e sua f o:rna a l-u¿l.[ c:sl,i
cond:i- c j. onnd¿.¡ à eL:c,l:ão e Le l:l:ilcc¿rmelll-,o llrarinho postcri.ores, eït ¡ij.
veis dcr ìn¿)t: I j.g.,-i-r':ìmclrt-.J iljr¡c,lsos cl-u ¿ìtual-.

4. Mangll(--s a t-ua:i s

Os mangues atuili.iì concè)11-ranì.-$e rlats borcl¿rs dos canaj.si cle nllr

rõ Cô Potrengj./.1uncli.aï Lc)l¿ìo unìii (.ri:.ì.)l:r.: ij;;'áo em ãl:'ea um t.ìnl-o rerclu:zi
cla. Part:indo-scì da J:<>rda clo c;arra.l pri.trcipai or.r dos can¿¡i s sti,cunclå
::ì.oi pa::i:r o intcl'l:i.or:/ vorifj.cil*se a clì.ni.rruiçãr; ¡'rr--oc¡res:siv¡. clos man

gues, cfr"te vi:o d¿r¡rCo luc,¡ar a vr:getaçÎic.r r:.ls Leiï.ì. tÍ;:>i.ci:: ile ¡.;1..:nÍcies
Èìl:enos.-.rs. ¡4e$mo nas ¿ire¿rs ck¡ ocorr.ônc j-a doÌtinante ile nanc¡ur:s encen

t-ram-s;e " i.Ihas rr cle ¡nateria.l arenoso.
As nu er'Òsas " j-l.has " ¿rrenos¿rs cÍue se encon L,l:aìn entre osl mat)

çlues do Pobengi//,luncliaí poilcrn cor'lrcslpondcr a antj,gas ¡:IanÍci.cs mí!

rinhas pouco cler.raclas. Possuerìl cìl-tj.tudes poltco superiores ¿trs tra
rés alt,¿rs e são f rc <¡tlen teulerrte uti. t j. zad¿rs palra a l.nstal.;rção Ae sll
J. j-nas, poj.s a ¿lusêncj.a de rnaterial. s i l.to- argi.Ioso eni suå cotìst j., Lui
ção f avor:ece a não cont-am.ì-nação do -.ial- extraÍdo,
. l>àra o íntcr j.or / ern dire ção ao al-to esLuárrÍo, observa-se a
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végetação tÍpica cle mangue borcleJaldo o r:io JuncliaÍ até Macafba,
atestando dessa fr:rma a inf luência das marés at6 essa Localj_dacle.

Os sedj.mentos depositados rros lnangues são prerlominantenente
sil.Lo-argilosos, enìbot:a mate¡:ial. al:enoso f ino e m-i-cåceo ocorra ccrn

freqtlência em muitos pol-l.tos observados.

5. Praiâs e dtrnas

As prai.as atuais são enìl:ut:i-d¿ìs entre pon.tões rochosos forma
dos pclos arcn:i-tos l-j.mon j.tizados do Grupo lSat:ro j.ras, sendo .or.r=tf
tuÍclas ¡:or areias módj-¿rs e r;rossas -i,nconsol:idaclas. para o Ínterj-of
clão J-ugaL: a cxtensos c¿r.,tìpos cle clu¡l¿rs¡.

1\. g:r;tnde mobil.j.dade do m¿rt-erial areneso alj_acla ac> regirne de
vcntos expl.icam a .rm¡: J.a distr, j,buJ.ção erlt á::ea de de1:rõs Ì. bos r:le dr.rnas
qì:e s;e eslenclenr pol: Loda a f ¿ì:Lxa coste:i.ra, avanç:ando tambérn para
o j.nterli-or al-qr,rns quj-Ið ìetlie$ " Llå f:a.j-xa cest-,e j.riì as du.nas sä() mui
1-o ])e)ìì dr:sc::rvol"vi.das , at,ingilrdo cot¿rs; su¡:e::iorr:s ¿r .l-0 0 me1:r:r_¡:: "

. A sul. de N.:ta"l , a pari;j..r c'la ¡:onttr c.lc: ¡¡?ie f,ì.tiza, clc:.; c.:nvo -Lvc-
se um pos s ant'-e.r cantpo de clun¿rs_; r¡rj.enLad,zrs r:egundo Nl\r,-ÍlE c¡ur.: sc irL
terronlpe n¿r Localicladcr de Pont¿l Neg¡:¿ìr r-'r.: ilr j" c j. ¿rnrlc)-s.ì e eÍr sc:qr:.ì.cla

a su.l- do Ëìcidentc geoglãifi.co denoiri:i.nado Pon!-a Ncqrä.. Este canpode
clunus: altas , f omacìas ìtolî arc j-¿ìs de cor: l:ranc-.a, ¡rossuj- r.lm;r coileri
tura veget¿11 un:Lfo¡::¡o, most:r:::nrìo es baJ: j-lj-zaçi;c¡ em períoc1o p::õ-
atual. Seu corrt'.¿itÒ oeste ê abrupto e mu j.to l:ent rn¿:.r:c¿i.¿ic-r. con L:i:¿tstan

clo com. a srr¡rer:f i-cie apLaìnada. nos secl:lnrcr:rlos; Lerciär1os, que nes-.
te local- t:ot:rrì.fm seu snl¡s: t-rato, O contat:o f est.e õ cLos j-vo, c.,¡jdcncí¿ìn

do unt avanço do ma¡: Erobre ¿l.s dun¿tfì, recortando-as e eçtabclece¡itlo
;r 1::: ai. a atuaJ- "

Nest.cl local- as clunas. ass(-jn l-ä-m-scl soI)lîcj depós itos Íncolrsoli
cl¡cLor; tlc'lr:c:ias grossc':i.ras, ura.l- sclccion¿rc-[as c rna.]. ¿¡rcdo:icl¡ciai <:o:l

abundani.cs t¡s Lrat j.f i c lrçõcs cnrz¿rd¡s f or¡lanclo um..r f a1õsia ba j.ria acm

cerca de 3 m cle alLu:ccr" Próxj,¡ro à pont,a Mãc Ltij-z.r estas ar-ci¿rs dão

Ltr;rgar: aos ¿rl:cnit--os limoniLizadcjs do Grupo Barreir:as, que a pat:-
tir: desLe poì1'Lo f:orìniìm o suhstr:alo das dunas. N¿r. ponta NecI):a o

substrÉìtÕ das dunas altas Lambõnì ó fo:rmado ¡rc1os alrcnj.los 1ímoni
ti.z ados

No campo de dunas, a slrl- de Natal-, as ex¡:osi.ções de ¿¡::eias
su,jeitas ã ação do vento atual são pequenas e restr,iLas, jãr que
a coberturä vegetal fornece una ¡:rroteção eficiente.
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Ao contrário, a norte do estuârio do Poteng j-/Jund j. aÍ , da Re

dínha a Jenipabu, a cobcrtura vegetal- é rarefeita, com árvores de

raÍzes expostas e coqueiros de até 20 m de altura soterraclos até
a copa, atestando urrra r-e tomada clos processos eólicos, que leva ao
desenvotvimento de zonas de erosão instalad¿rs sobre as d.unas mais
ant-i-qas. Formam-se, neste campo cle dunas, corredores de vento on-
de são encontrados sedimentos cle granuJ-ação mais grossa e Ìnarcias
ondulaci.¿:rs de grairde coml:rinento d.e onda.

Tanto a rlorLe cono a sul do Potengi, as dunas para o inte
rj"or são mcìnol:es, passando a .colo:r:ação cle suas arei.as cle brarnca p-a

ra am¿rrel-ada e ave.r¡ne.lhada. Dectesce¡I tambérn em altura e mosltram
formas l-ongitudinais ní-tidas orien.t-adas t¿Lml:ém segundo N\l-Su,

O avanço das dun¿;s lrara o j.n1,erior condj-cj.ona a presença de

a J-guntars cJrcnagens, corTlo no caso clo ::j-acho Ponte Vô1hèì a norcleste
de Par:n¿rmi::im, qrre nes; te -l.oc¿:-l. tem seu curso ada¡rtado å <Li.reç:i:o das

clun¿rs. 
^o 

moi;nìo tcnìpo eslic av¡.nç() d.avc ter ]tarr¿r<1r¡ algutrs rj.oss ¿rn

J .r - .. ....:!J-çj9:) !r L¿ rre¡)¡¡r() !idr.rcL-r_Þ ()(.i ]lr(1r_\: r Lliri¡LrÙ Ùrrvc,rii ci -1.1:J (raj ÙújÌii, Çs Ç'c i_i;i_

tremÒz e Gu¿ÌnorÃ ¡:rõx,i-mos å ¡ronti: cle Sant¿i Rita e o de J rrir¿r:ri. prÖ-

ximo à ¡:onta c1.o CotoverJ-o.

Confor:rne: v imos , ¿ìs dunas a É;u1 do Potengi. ¿ìcham*se re 1at.j.t¡a
mcnt.e cst-¿¡lLi-1. j.zi1L1a$. de sr.:I Lc.: qr.ie, clader .l aL)areil l.(, ¡jrerlorü j-irâtrc j-a

dos vcjntos sudeste na r:e:gião d.c N¿llal- ¡ as areias có.lica^-: não dev'er¡

contr j.l)Ì) j.r s.ifJrlj-f icatj-vanrente pâra o a.ssorearnento cio estuár:i,o.

I3, cconìolîf ologi a

t" Conp.rr:t-inerr t:ação geomoÍfoIögÍca da irre¡l

O re l<¡r¡c¡ ¡ra rcqião de Nàt¿¡:L pocle se:: di.v:Lrli do esquemnl.:i.c¿ r3¡r

te em trôs corìlp ¿ìr:t: inìcr r to s n del.imJ t:ados em altitucle al? r:ox j.macì ¿ìrnerl-

te ¡:relas cob¿rs de Ì0 rn, cle 40 rn, e de B0-90 m, re spe c L.i.vamolrte .

o nÍve I clc l-0 m errgfobiìria as ¡:1anlcì.es ¿lrenosas bai>l¿rs e

os nì¿l'Ì!)ues sit--uados ao longo clo val.e r1o ,lundia.Í/Potengi, O nÍ vc-: l-

de 40 n ó separado do anterior pr:r falésias, muitas das quaì.s já
,i" ¡r t'-e r: i o r* i zad¿ts.

Pal:a o i.nterioî, o nÍrrel de 40 m é r:epresen L.ado por rima su
perf ic:le apJ-;rinada nos arelriLos argi losos esLrranr;uiç ados , ou por
sedj-mcrltos arenosos intemperizados, de f o::te color:ação vertneJ,ha.

Final-nrent-.e o níveL de 80-90 rn é representado por dunaÉi de



areias brancas já fi.xaclas peLa vegetação, que recobrem cle manei¡:a
descontÍnua o'nÍveI cle 40 m. Essas dunas conccntraÌn-se prj-nc,ipat-
mente na faixa cosLeira e vão dirnj,nuÍndo em exp:ressão pa:ra o .inte_
rior.

2, !"e j-ções morfológir:as
:

Dent--l:o dos compa::timentos acima esquematizados podenr ser djs-
tinguiilas como p)îi.ncj.pais as scguintes fe ições: tabu.l.eÍ¡;os . baixas
planÍci.cs, dunas e ¡.:ra.i. as

Os tabulej.ros mostr¿lm em scu topo uma superfÍcie rnuj"to plg
na aproxirn.id.amente na cota de 40 lr. c{ue em su¿ì maior part_e é sus-
tentada por sedimentos ter:ciãt:ios do Grupo Bät:reir:a¡; " Rios e pg_

quenos riaclr.os; col:t àm os t- al:,u Le li.:ros . Ëstabelecendo a.l.uv;iões cìe pe.

quena expressão. iì:l-os de maj-or pol:te co¡no o Poi:ctngj-/Juncii;:j., erì
suas po:rções irrfer j.o:rer.ì ¡ etìLðtJ-haln m¿¡ j.s intr-¡nsamente os I-¿:J:ul.e:j-ros

1-erciár:i.os est.abcl<¡cenilo a.m¡rlos a-l.uvj-ões

i Sob:':e os tabule:Lr:os ',.:elc j-ã:r:i-Os eDCOnLrân.-s;e elitensos catnpoFi

de ilunas, a1.çaclos afqlxtl¿ls vczcs rlc ¿rtð 1OO m solrrre o nÍvel <1o m,u,

À,:; c.lnnas ¡:resentes neptcs ciiurpos ¡ entl)or¿ì apltesc)nt¿]nclo ¿ìs t¡ezes f: o-r*

mas m¿r:i.s conpl.,lxas::, 
.s 

ãro tto gerer-l rJ,o i:j.¡:<:r l.onr¡ì l-urì -i.rr u J- , ¡rod.r:.llclo st-:.r:

observ¡cìos a.lgul;s co¡c1ões de at õ¿ 6 l<nL dc-: com¡,rriuiento .

O )ì1¿'l ior clr:senvcrl,r¡:imr,:¡to claç dun¿ì$ s;e dã. :'la f ¿lix¿r cc.:steira,
de cl:es c,l t-ìilÒ es c¡ìtnpos dc rÍrnau, cm oJ-trrra er em ext.et'rÉiãci, 1:rar:a o

i-nt-.cri,o.r:. '

Às platrÍcir,rs J¡aixas, qne i.rLc;luem os manqucs: atuaj.s r sep;.ì,.-

r'äJn-se dorj tabLìl.e j-l:'os al-:r:a\¡ós dcr f:¿rl-ôsias , muitaLs das quai s j a
i.nati\/¿)$, Ìrna vez quc se encontr,aìLì af iìst¿rd¿nË cl¿r atu¿rl, linl¡a de

qr.rebrtr nrar.
Às fa16s j-¡rs, Íeições tÍrpica.s de er:osão n.rr:i.nha, esLão escul.

piclas enì scd,imcnL:os tcr.cj.áric:s <1o Grul:o ßarI.cir-;¡s, folrnarrdo ].ro,,-o

dões ver t---i-caÍs de ¿¡t--é rna j.s de 40 m cìe altura, . como ocot:r. ,'r,r Bor.]l
reira clo Inferno,

/ts f ¿rf és i-¿.Ls ina'Livas ¡lo geral separatrr-se da linh¿r de qrre):ra
mar lJela praia atu¿ìI e l-ror uNa planÍcie arenosa baixa r]e cor'ìsìtru

ção rnarì.nha, conlo pode ser: ÒbÉiervådo rra praì.a do ltlelo.
Às lrraias da cost¿¡. pr:óxj-ma ä. Natal são bastante c¿lracteris

ticas. desenvol.vcndo- se entr:e ponLas de arenitos forfemente cjmen
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tadas. da Forrnação, Barreíras, com concaviclade para sul. EsLas fu!
çoes, al.iadas' ã propria formà da barra do potengi seriam indicati
vas de transporte l-itorãneo por corrente costej-ra no rumo norte
(srLVEsrEtì, Lg68 t rg7 4):

3. Evo1uçäo geomorfotógica

segundo rÚr-,rano. et aLii (:-,g7B, p.86 e 87), durante o úItimo
perÍodo glac-ial, "estando o nÍvel do mar várias dezenas cle metros
abaixo do atual, deu-se o ental-he e al-argamento dos val_es fluviais
instalaclos sobre os tabu.Leir:os terc:i_árj-os. Os depõsitos marinhos
costeiror: achava¡n-se então ::ecuadc.:s mais fJara o int-.eriot: c1a plata
fol:ma continental, e o vafe do pot e ng j_/JirndiaÍ encontrava-se em

tor:maçao " .

"Segu.j.u-se um¿l fase cle subicla de nivel- mai:,i.nho, que chegou
a at j.ngir unìa cot¿ì cerc;a de 7 m acima clo atual nivel do mal:, rjomo

6 tes{:emunhado pelo clcpósito cis mall<tne suspênso du km 4 cla loCovj.¿,1

N ¿rtal-Ma c¡¡íÌr a . Dur¡inte a fase f j-n¿¡l cler,çta transg.r:essão pl:ocessou.
o e nLalhe das :f:¿:lés j.as atu¿rlmente j.nteríoriza<1as, ]¡em ccmo .)

de¡:os;ição de J.ençõis al:enosos em cì í::eção ao continente . r,

"'l'eve :'-nÍcj.o clttão o recuo do m¿rr em bu.sca cle seu nÍvel ai:ual,
cÕm o consequerll-e e s trc j-tanìcl tto cìo espclho d'água na ::egião co:r:

responcìente ao valc do Pote r-rg i r/J urrcl:i ¡rÍ . Ist<¡ propiciou .:r fo::tnação
cìe :langucsaj.s a p¿ì):tir cle funclog em pLocesso de e:nersã.o, que cm

al-guns; l-oc¿ris isol-¿rram pequenas planÍcics at:enos¿rs f orma.cl;rs ¡:e J.os

cle¡-rós i. t-.os tnarinhos cla. f ase anLerior. Con()omi i:an.tetrr:nte cìc.vrì tel: ti_
¿6 inÍcl.o a forrnaçãro clos cail¡ros de clun¿rs, provave l-merrt.c ¡ror açãcr

eó1Íca s;obi:e mt¡l-el:iaj.s fo¡:neciclos l¡elc¡ enxugarnento de exl-ensas su
pe::f Í cÍe s costeiras a¡rlerio::mente subme¡lsas."

"Il:n nÍvel do na¡: já ¡rlöx.i-mo clo ¿ìtual, por conù:inação
atuação cle co::rentes costcj.r¿¡s e tiiferenças de resístô:rci¿r litol,ó-
gi-ca das rocl:¿rs do Grupo B¿lr):e j.Las ¡ f o¡:m¿ri:am-se as praì-ar: escava
das enl-re pontõcs rochosos l.intc¡n j.tie¿rdos, careci-crÍsticas cleis pro.
x.imÍdacles de Natal . Ào mesno t-empo houve co lrrvioname¡lto em dir-e

ção ao j.nterior do colrtinerll-e, testermunhado por sedimen t-os areno-
argil.osos cle cor cl:eme. qr,re preenchern tubos antet:iorment-.e fornados
por erosão ¡rarinha .n¿rs f ¿rlõsias cla ponta Negra e ponta do ¡þ).ægo. "

"Na fase f in¿rl de dcsci<l¡r do nÍvel marínho teve lugar a for
mação, e sulrsequeute s terr¿rceamento e emersão, cle barre-ir.rs areno
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sas associadas äs barras do Potengi,/,Iundi aÍ , cear:á-M:Lrim e piu¡r,
originando os atuais recifes. "

"Estabeleceu-se então o nìar em seu nÍve1 atua1, permitindo
que a ação clas ondas das marés enchentcs abrj-ssem passagens nos
recifes mais próximos ã costa, como na região da praia do MeÍo,
com a formação perióclica de peguenos corpos dtágua circunscritos
pelo continen{-e e recifes. "

I'Correntes paraleJ-as ã costa reti-fÍcaram a 1inha costej-ra,
forniando falðsias nas porções mais proeminentes e homogêneas da.s

rochas do Ba.rr:eiras, l-a:ls coino a R¿ìrreira clo Infci:no. "
"A atrração eófica cìeve ter sido efet-iva em tcrlo o perío<lo re-

gr(ìssj-vo, havendo porém progressiva fixação dos campos d.e cìun¿rs a.

sul do estuár:Lo, enquanto que a nortc ela persirjte ou sofre ulna a
centu¿r¿la ret-.omada. rl

"Com a estal:i1i-zaçãc¡ do nÍve.l. mar:Lnhr:r o estuirr:i-o doPoteng:i./
Junó:i,aÍ ad-quirlu conLorno pÉo><i-nLt:s aos atua:is, modi-f icados: tão ¡o
nrer tr: peJ-o conbÍnuo cresicirûento de mangr-teso.is ca.nais de maré ¿rci.r: n

1--ro, e pol: refnol) j"l.izações cle sedj.nrentos / ora escavarrdo seu -l-r:j. i:o e:

maiîqens, o::a cleslocanci.o bancos arenosos. "

C. Variações bat:imö t-r: j.cas

1, ¡ior:Í o l-oqi a ¿ÌLual

A atual batinetr-Ìa da áre¿¡ cìe estuclo, observ¡lria atravõs cla,.;

can L.as DNII n9s 802 e Bl.0 , pode seL: divÍc]j-da em d<¡is grandes: cjoll*
pal:tÍner'r.tos com car¿lcteristic¿ls dÍstintas, a sa.ber, compal:t j,nìento

de mar aberto I e compartinrento do estuár.ì.o, com canais tìc,¡ ma.::í: .

No comp¿lrtj.menLo cle nìar ¿ìberto, enr relação aos traços m.ris
amplos, observa-se ã cer:ca de 1.5 l<m a ¡rordeste de Nat¿1.1-, quc o con

tonro da isõb;Lta de.20 m descreve um¡r reentrâ.lrc:La de direção NE-
SW, clemarcando com clareza rrtn pequeno canal-. No ceni--l:o deste pg
queno canal encontrarn*se profund.i,dades de 2I a 22 m,margeadas por
f undos de l-5 a 1B m,

Pc¡uco mais a sul, o contorno da isól:ata de 20 m del.j-ne j-a

uma cris l-a estreita e alongacìa, corn direção N-S, que corìs titui
neste locäl- lìm alt:o coÌn profundidacles de 15 a Ì8 m, Nas mar
gens dessa cr-ì.sta as; profundidades crescern rapid'mènte, enÇontran
do-se em ssu J.ado oeste pr:ofurdicìacìes em toll¡o de 23 m. No Lado leste a
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passagem é mais abrupta, encontrand.o*se fundos de 25 a 28 m clepro
fundidade .

Este conjunto de feÍções se assemelha muito à atuaL Ì¡arra do
Potengi¡ podendo corres¡,onder a uma ¡ráleo-barra e um páleo-recj.fe
construÍdos em um nível de nar de cer:ca de 20 m abaixo do atual ,

segundo o esquema de oscilações rnar:inhas anteriormente su99
i

1100 .
Ainda na área de mar aberto, com respeito ao setor maÍs pró

ximo cì¿1 costa pode-se observar uma nÍLida mudança no contorno das
isóbatas de 5 a l).0 m, a partir da bal:ra do potengi Fara norte e
para suJ-.

À sul da barra,. a Ìsóbata de 1.0 m margeia a costa a uma dis
târrcia médj.a de cerca cle 800 m. a.proxin¿ìndo- se progr:e s s ivamente da
costa em <iireção ao norte, Junto ao l¡orte dos Reis Magos encontra
-se a apenas 200 m do recj.fe. Padrão iclên{:i.co é a1:resent-,ado pela
j.sóbata de 5 m, que clregrì mestl1o a encos;tar no recife a suf clo For
te dos Rei s M¿rgos .

Ä nortc da barra do Poterr.gÍ as c\ìlîvas afastam-se da cosLà
sit--uanclo-se a isõbata de t0 m cerca cle 2,0 a. 2,5 ltrr Ca ¡r::aJ-a. da
Redi-nha.

Este paclrão de 'di.strj.buição ,1as :Lsól:atas evideuci"a que a
noi:he clo Potengi ocol:re unra superfÍcie l:em pouco incl:i.1t¿tda fotnran
do gu.ase u:n "platô" com profunclj-dades em torno tle 5 a 6 m, avançtrn
<1o eln dÍroçáo ao mar abel:to, Por outro lario, a sul da ba.rra a zo-
na de tnudança de p::ofundidadcs ê b¿rstarrte estreila configur¿ùúo unlô.

strperfÍcie bastarlte i.nclinada, chegarrdo a cons t-,i Lul r- se p::;óxj:no ao

I¡olr Le dos ]ìeis ¡lagos eni uln paredão, onde encostaclo ao recife já sc
encolLtrðm profunclj.cìades de 7 e B m.

A p¿ìxtÍl: da isóbata de l-0 nr para l,este encontl:a-se em toda a

área, tanto a norl-e como a sul do Potengi, m¡a superf íci.e com pou
cas irregul ari dades, caj-ndo suavernente para o lna¡: com profundidades
em torno cle l-2 m.

ApcDas a Leste da ponta de Mãe Luj-za ocorrern alg'urnas irreg-r.r
laridades constituÍdas por altos fundos ã cerca de 9 ¡n de profurr-
didacìe.

No compartime.nl-o do estuário e canais de maré poden ser dis
tinguidas zonas dc maior profllndidade s j.tu¿rdas em geral. defronLe
a zonas cle baixa profundidade com bàt'rcos e coroas r
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"Observa-se que as zonas mais profundas do canal prÍncipat
sÍtuam-se junto às margens cõncavas, enquanto que as zonas de J¡ai
xas profundidades situam*se nas margens , convexas. EsLe padrão evi
dencia um canal principal, de seção assimétrica. Pouco a sul da pe
dra do Oitizeiro encontra-se a única exceção, onde a gr'osso modo

a zona mais profunda situa-se no centro do canal. Dentro das zo-
nas de mai.or profundidade, em toda a margem direita do Potengi,da
pedra do Oitizeiro até as proximi.dades da ganùæa llän:imbu encontra-se
uma faixa alongada e estreita com profundÍdades em toïno de 11 m,

seildo a zona mais profunda doestuário. Também junto ã Redj-nha e

na bc¡ca cla bar::a encor')tram-se grandes profurrdidades, chega.ndo a

valores de t3 e 15 m " (.núl¡'ano e'b aL.ti, 1978, p.B7).
Nos can¿ris; de mar:6, a norte da ponte rodo f er::ov.i ári a de Iga

pó, e na garnboa Jaguaribe, enù:ora as cartas 802 e 81.0 não oonLÍves

sem informações baLimétricas, foÍ possÍvcl observar dur¿lnte os
trab¿r.lhos de c;rmpo, que per:si-st1.;r o paclrão assjmðtrico do can¿r1

princj.pal, conr maiores p::of uncli.ilacles nas margens côncav¿rs e bai-
xios nas margÉl I'rg conve>{as .

"Para o illterior: do estúárj.o, as zonas de l¡aixa profundi-
dade sj.tuadas lìas mar:gerìs convex¿ìs est-ão no geral as;socj-adas ao

crescinìento dos rrangues . ..lá no l:aixo est-uário, das p t:r:x inri.<lades clo

far:oletc. Potoriqr até a lt¿rrra, os ba,nccis e coroas das zonas de bai-
xa ¡lro f uncli cla<le são cotlsti Luí-dos cssetlcia:l.rnên1,e po:L' nrateriaf arg
noso, como por exernplo nos; l:ancos J aguarì-be-: c das Velhas , acarre-
tando uma grande mobi liclacle cles has f ei.ções . Obsel:vando-se as pro-
fundi.darles exj-stcìntes nas proximíclacles da bar:ra, é notiveL a p r'g_

seÌiçcr d.e uma el.evação to¡:ográfica jusÈa.ncnLe à entr'.rd¿r rìa barra,
configurarrclo uma sof eira.I' (pfl1,pnl\O e't; a'Lii, L978, p.87) .

"Fntre os ::ecifes de Natal e da Baixinha encont-.ralr-se pr.g

fundiclacles de L2 a J-5 m; seguincLo-se em dileção ao ini:c¡:iol: do es

tuári"o as pr:of uuclidades passam par:a 8, 7 e 6rn, voltanclo a atingil:
valores mais efevaclos 9, 11 e 1.3 pouco a sul da RedÌnha. " (fnÚf,l"a-

RO et aLiít 1"978¡ p.87) .

Ainda de acordo com rúLF^RO c t; àLí¿. ( l-9 7 B) , as ac-ima mencio
¡'radas caracterÍsticas rnor:fológicas ¡:errnitiriam atrÍbuir: a foz do

Potengi à categoría dc estr:árj.o com soleira rasa, segundo a cl¿¡s-
sificação de CURRÀY (l-969)



.2. Comparação de cartas batimétrÍca

Realizariros uma avaliação das .variações batimétricas cla re
gião de interesse ao porto através de dois pares de cartas, defa-
sados de 9 e 32 anos¡ respectivamente.

.O primeiro conjunto utilizado compreende a pLanta do porto
de NataL na escal-ar.1:2 500, LevantàrnenLo l:ealizado pela FÍscal-iza
ção do Porto de Natal da Inspetolriä Feclera:Ì" de portos, Rios e Ca-
nais em 1927,e a pLanta também na escal-a t¡2 500¡ levanta¡rento rea
lizado pela Fiscalizaçáo do t)orto de Natal- - DNPN em l_936.

O segundo conjunbo compreende as cartas nç 802, porto de Na
ta1, levantämento realizados pela Marinha do BrasÌl¡ Diretoria de
HidrografÌa e Navegação, em 1941. na escala de l-:6 500 e 1973 na
csc¿ìIa de l:8 500.

A escolha dos conjuntos â seLem comparados Lraseou.*se na uni
formidade de técnicas usadas na confecç?io das cartas.As cartas an
tigas de 1.92'/ e 1936 foram elaboraclas cle forma semell.ìante, já as
cartas r'J.ai.s Lo<]o::nas .:le DHN for:ait el.¡bc:..¡d¿c coln i:ðcnicas mai; i)

vançadas¿ conì a utilização dr: sònclageirs sônrcas de perfilagem con
tÍnua.. Dessa forma julg¡ou-se conveniente a compalação ¿lpenas en*
tre as cartas que não apresentassern dif:er:enças significatívas quan
to ãs técnicas de elaboração.

A comp¿ìração clas cartas rJ.e J927 e l_9 36 mostrc¡u*se de pequg
na conf i. al,ì i l,i-dade uma vez que os conLo.::nos do canal. prin.cÌpðl do
Potengi apresentarram grandes rliferenças cle uma cartla para outl:a,
inval-idando parcialurente as observações sobre as variações Ì¡at-im6
trícas ocorridas nesse perÍ_odo.

Em virtrlde dessas va::i..rções fo.i_ d¿rcla ônfase à . con¡rara.ção
das cartas da oÉU que, embora apresentanclo algi.'nas in¡trecisões, mos
traraln-se ulais unifonìres quant-o ao cont.orno do. catrar e pos,iciona
mento prtrnÌrnétrico dos acide'tes geog:råficos (recifes, pontã.rs, etc.).

O primeÍro passo par¿l o inÍcio da compar.erção foi a redução
da escal-a dâ carta de 1941 de l:6 S00 par,a a'escal-a <te l: B S00 cor
respondente ã carta de 1973. 

^ 
seguir foram interpolaclas geometrj.

camente as curvas batimétricas de 6r j, B, 9 e 12 m em a¡nl:as as
cartas, tnat.rlendo-se as curvas de l, 3, 5 e 10 m que já estavam tra
çadas tambón nas d.uas cartäs

O passo segu.inte f,oÍ a superpos.ição por transparência das
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duas cartag, avaliando-se então as áreas onde ocorreram mudanças
bat-imétricas (irrGURA 34),

De acoido com FúLF/IRO et aLií. (Ig7B, p. gg) , no setor demar
aberto "a variação mais importante observada foí a sensÍvel" aprg
ximação em direção à costa da isóbata de 10 m nas proximj-dades da
barra. Na carta de 1941, a isõbata cle 10 ¡n SÌtuava-se à cerca de
l-050 m do récÍfe de Natal. Já em 1973 essa distância era de 220 m,
ou até menos, o que resulta numa variação de cerca cle 830 m no pe
rÍodo consÍderado".

"Na área do canal d.e acesso, situada a norte de gamboa Manim

bu até a barraf tanbém ¡:redominam ãreas de erosão, contudo ¡rest¿r
área ocorrem com maís frequência åreas de deposição, e a próp::ia
distribuição en planta das áreas de e rosão,/clepos ição 6 mais ccnqcle

"Com o objetivo de detalhar as varJ.ações ocorrj-das nesl--a úl
tj-ma årea fora¡n confeccionados 7 perfis transversai.s ao canal prin
b1pa.l. , -j gÌr.â..1mente espaça.Jos de 255 rr:r e pa::al-el.¡s entre si. L fin
de se obter melh.or precisão foi convencionada uma li:rha cle oïigem
comunr aos perfis, Esta lj.nha é orj.entada segundo N45lJ passanclo por
cruz¿utìentos de coordonadas. A escafa horizonl-al dos perfis ó a
mesma da carta DIIN nç 802 (ediçãc de 1973) e a escala r¡crtical ó
de 1:500 , ::esultanclo nunìA sol¡reler.ação de .ì-7 vÊ.jzes . ', (FIGUIìl\ 3lj) .

Os resultados obt-j.dos mostram predomi.nância dé erosão n¿. rn¿tt:c¡etn

di¡:eii:.¿L do estuãr:io. e cle <leposição na esquerrla.
D. CaracterÍsticas da col,una seditúentar rasa da ..f,¡¡z do PoLcÌl

gi
' De modo anãlogo as variaç?ies batimétricas, pode-se cotnpreerr

dcr a a.nálise da colul]a sedimentar clo. fulrdo estuar:Íno, poÍs ela
tamb6m é orÍenta.Lìva na avalj-êção cla histórÌa mais recenLe, gue
vem a permitir comprecnder a dinâmica atual-.

Dezessete anostl:as foran cìaletadas por atìÐstr ador pisl;on-corer,
quinze das quais no iDterÍor clo estuário (ITIGURAS 36 ¿r 38) ,

De acordo con FCTLFAIìO ei; a'Lii (J-9'7 B , p. 9 6 e 9 7) os resulte
clos obtidôs "permÍtil:arn cà:: act-.e r:i z àr quatro ze¡ras distintas, que
ref letetn diferentes condições de sedirientação' para a região estua
ri.na " ,

"A primeira zona compreendc a porção terminal do estuårio,
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e clesenvolve-se da boca da barra para sudoeste, até as proximida-
des da gamboa 'JaguarÍbe. Esta zóna é caracterizacla pelas ¿imostras
PC-45, PC-fl-1, PC-114 e PC-119."

"As trôs primeiral amostras .mencionadas são isentas de mate
rial fÍno, constituindo-se de ar:eias mécl:Las, senì estratif icaçãorli
sivel, :L¡rcluindo ft:agmentos de conchas, grânuJ.os de quartzo, e pe

l-otas de argj-J.a" Na srr¡rerf lcie de fundo o material é semelharnte,
índicando cont j.rruicl¿rde nos pt:ocessos dcposj.ciolrais. "

"O perfil PC-1.I9 mostra nos prj.neiros 25 cln a partj-r do to-
po areias f-'j.lras oass¿rndo a ¡r:rej.as mêdj.¿Ls, com g::ânul.os de quartzo
e pelobas de ar:gj-J-a, material seme-Lhante ao das ¿rìiostras preceden-

termentè descriL.as. No ent¿ìnto, em dj-reção ã basc dessa amostra _q

corrern lrÍvc:is dr:' m¿rl*e::j.aI a::qiloso j-ntcrestlrairj.f icado com areias,
sugerindo Lr.ma passaqem a se<J.imr¡ntosi rnaj-s ant--i,gos. Tsto situar:ia a

amostra PC-tf9 na tr:ans j"ção para a segunda zonan descrita a se-
guÍr. "

i "A -seguncl;.r zona se est-ende de norté da. pedra do Oiti.zeiro até

l)oucjc a su]- da ganLboa Jaguarj.be, coincidindo cont o setor mai.s ¡:ro
funilo do estuã::i.o, e é caract--er j. z ada a partir das amostras PC*127

e L-C-129, que niostr¿r-r'n uma delgada canLada de a.r:eias f inas ¿¡ nrêdias
recobrindo ca¡radas arçJilosas t:azoavelnrente coêfjasi, 1:lssa mesma si
tuação foi evidcnciada pelar,; amost-ras de super:ficÌe de fr¡ndo d.F
pontos i-.26 | Lzg e 130. Temos àclui duas fases de sedimenterção Lo

talmente clistj.ntas, coJ-ocadas em con junl-o por uma si.tuação batirnë
trica espec:Lal , "

"De f ato, esLa segunda zona <1o es huár.i.o correspond.e a um

sulco e¡:osÌvo qlre corta sed:i.¡nenLos mais antigos; que os caracteÈÍs
ticos da atual- tlinâ¡rica de sedimentação do Potengj-. Àssim, tem-se
a expos;ição de secl-imentos arg-iJ,osos coesos sr¡batuaj.s nos baixos fun
doÈ bati¡ní;tricos, capr:aclos por uma pelí.cula d.e areias em movj.men-

tação, senclo estes últimos sedÍmentos compatÍveis com a dinâmica
sedinrentar atual.

"A exposição de antigas argilas nesses fundos batimétricos
expl.íca ainda a orÍgem das pelotas de argila, quc seriam formadas
a partir do desprendimento cle fragmentos argilosos coesivos, suÞ

sequenternente rolados e transpol:tados como cIásticos grosseiros. "

"A terceira zona se estende da peclra do oitizeiro aEé as
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piroximidades das amostras 146 e I47, send,o caracterizada pelas
amostras PC-133, PC-I37, PC-l-40 | pC-I42 e pC-145. Os perfis des-
sas amostras são constituidos por areias finas e muito finas, bem
selecionadas, s\-em estrât,ificação visÍveI. Suas caracterÍsticas su
gercm que tenham orlgem côlica. tendo sido levadas ao canat do pã
tengl , onde foram ¡losteriormente retrabal-hadas pelas cor.rert.u .íã'
maré. Es te , re trabalhamento é documentado pelas pelotas de.. argi.la
e fragmentos de cohchas incluÍdos nas arelas .d.essas. amostras.,,

"A quarta e úl-tlma zona se cstencle para as porções mais _in

ter:i.ores clo estuá¡:io, e é caracterizada pel.e presença de co.Lunas
seclimentares cm que d.ominam camadas sif to-ârgifosas, com peq.Ue_-¡:ì.a,s,

intercal.ações de f inas carnadal; arenosas, a.Lèstâncio prevalência de
ambiente de l¡¿-rixa crner:gia. A amostra pC-l4B seria indicativa de
trans;içião da terceira paÌ.'a a qua:rta zona, enquanto que as amostras
PC-l-50 (canal principal) e PC-15 B (canal secundä::io) são bíp,icas
da qlrar ta zona. "
( "Na parte superior <la aÌnostr'¿l pC-152 ocorrenì areias qt:ossas
e médj-as, nal selecionaclas:. e mestno alguns seixds deu euar:tzo, ma

teri¿rl sobre o qual se decanta, em superf Ícic, mater'iat f i¡ro si i_l-

to-argiloso, Tem-se aqui novarnenLe, ã semclirança clo canaf maispro
fundo clo estuário., um material herdado de fase pr6via, sobró o
qual se asspntatn os sedi¡rentoslrepresentativos da atr.ral dj.:râmj-c¿r

da seclimentação estuar.ina. Nest-e c"ego¡ o rnatc¡:ial äta:i-s gi--os;seír:o,
com 9o j.>:os ¡ repr:eserrt.a sed j-nren-l-os pre ter;Ltâ.rûente clc,:1-_ro s i t-ad.os 1:eIo
PoLer:c1i, em rcqirne f J-uvialr ênqu¿tnt--() que o tììatel::i-¿r-l silto-¿l:gì l.r:r-

so stìp(.,uij-olî r:el:rresenta as condJ.ç:ões cle circul-¿:ção estúar:1na atual.,
conf j-q 

ti l:.1.nclo o alto e!:tuário do lÌotengi como zona clc baixa er1cr,-
gia " "

" Ì.Jes t--a quarta zona cleve-se levar en conta então que diâme_
tros médios elevados representam uma contarninação clos sed.imentos
repres ent a ti-vos de superfÍ.cie pel,o materiar fl-uviaL mais antigo,'r

"O topo da coluna sedìmer:t¿rr do estuár.io do potengi caracte_
riza-se então por sedì¡rentos arenosos em seu médío e baixo curso,
e por sedimentos mais finos enr serr alto curso e ramos secundários,
ïEito configura para o intervar-o de tempo correspondente co'di.ções
enérgi cas cle novl.nrattação de sedir.nc+n t-os IÐr corren Les d.e rnaré , como se
observa ai¡rda atualmentef propiôi;rnclo a deposição dê finos apenas
nos; setores te::¡ninais do estuário, e gamboas assocladas,,.
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' "Na anáIise dos testemunhos, variações significativas fora
do padrão acima delineado parecem estar evidentemente relaciona-
das a depósitos prévios, não atribuÍveis ao atual sistema estuari
no. tt

"Cumpre finalmente lembrar que as areias, quase onipresen-
tes, são abundantes tanto eln áreas fonte continentals (arenitos Bar
reiras e dunas) , como mârinhas. Neste úl-*.imo caso é sÍgnificativo
notar que o primeiro setor do.estuário possui areias ccrn diãmetros
médios maiores que os demais setores, sugerinclo entracla de mate-
rial .a pal:tir da plataforma, cujo diâmetro médio é mais alto, con
forme descrição do PC-47 e amostras de superfície de fundo do mar
aberto. "

E. CaracterÍsticas dos sedimentos de superficíe de fundo

. l. Composição granulométrica.

As caracterÍsticas climáticas de semí-aridez regional , que

resulta:rì enr baixas taxas de forneçimento de material ter:rÍgeno pa

ra a plataforma continenl-al, aliadas a ccndições de altas satÍni
dade, temperatura e transparência clas águas oceânicas, favorecem
o crescirnento de intensa vida ve.getal, principalmcnte àlgas calcá
rias . Dm deco::r:ênc j.a, pode-se l:tìcol 'lecel: na plataf ornta a<1j acente ä

costa potiguar cluas fácies seclimentares predominantes, uma qua.rt
zosa e ouLr:a algosa; esta última compõe*se em rnais de 903 clealgas
calcárias viventes e construtivas, senclo as nrais frequcntes Ha\.í
meda sp, e Lil;ho t lzarnn.iutn sp (KEIVIPF et .aLii , 1972) .

segundo r'Úr,FARo et alii (1978, p.90 e 9f), atém da origem
autÍgena, "o material bÍodeLi:ÍtÍco possui um comportanento hidråu
fico l:ast-.ante diverîso do material clástico terrÍgeno em fr-lrção das
diferenças de dcnsiciade. Na gl:anulação cascalho, por exem¡rlo, o

materìa1 bj.odetrÍtico possLli trm valor de densidade muito inferior
ao do material quartzoso equivalente, uma vez que possul uma s6-
rie de espaços vazios. "

"A medÍda em gue esse material vai sendo transportado há
uma comiDuição, tanto mais efetivê quanto maior o transport-.e, que

acarreta u:la dimuição dos vazÍos, de f,orma que a densl-dade do mg

terial bj.odetrÍtico de granulação maís fina atinge val-ores . mais
efevados . "

:

I

I
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"Com a progressiva cominuição poder-se-ia supor que certas
areias calcárias finas chegassem a ter densiclades semelhantês ã clo
guartzo, ou mesmo em caso extremo de ausência d.e vazJ-os, densida
des superiores, próximas dos val-ores da' cal-cita (2,72 g/cm3l . Au
aragonita (,295 g/cm3) , que são os minerais mais comuns formado
res clesse material".

"Na região de Nat.al o mateïial algáceo vivente e em cresci
mento é um dos principaís constituintes d.os biodetritos, 

".ido ",,letado em geral sob a forma de pedaços centirnétricos , gros seiramen
te esféricos, com muíto vazios. O restante do material encontrado
nas amostras biodetrÍticas, alêm da grande variação dos espaços
vazíos, é constituído por cÌásticos das mais varj.adas formas, tor
nando extremamente difíciI e especulativa qualquer tentatj-va de
comparação de seu comportamento hidráulico com os cLásticos terrí

"Mesmo reconhecendo-se prevj,amente esLas di ficul-dade s , foram
analisadas as car¿ìctel:Ística.s granulométrÍcas das anìostras de coml-
posj-ção mista e de composição biodetrj.tica, a f j_m de se detectal:
um possÍveI paclrão de comportalnento c1o material biodetr:ítico. Nes
se sentido foram dete::ni-nadas em separado as curvas dc. distr:ibui
ção granulomêtrica do nateria1 clástico quartzoso e do material
biodetnítico, sendo tamb6m confeccionatlas as curvas cle freqüôncia
simpJ-es da distribuição quartzo e da distribulção biocletl: Ítica,, .

"A análise desses resultados mostra uma extrema cìisper:são e
aleato¡:íedade com reração aos dad.os do materíal biodetrÍticof con
f irmanclo que não são passiveís de tratamento analÍtico,.. . ,, . ,,Es.Be

fato deve se:: explicado pela origem orgânica e autígena deste ma
terial. biogênico, que no geral está em cresgimento uo próprio 1;
cal, f orngcencìo f ragme¡rl-os d.os lnais d iversos tamanhos " .

' "Em virt.ude das J.Ímitações ac.ima referidas optou-se por. con
sìderar: para fins de intel:pretação dos parârnetros estatÍticos ape_

nas a distribuição terrí.geno-quartzos a , uma vez que os consti.i-uÍn
tes dessa fração possuem um cornportamento hi.d::áulico mais defini
do... "."Foi ainda convencionado arbitrariamente o timite de . até
50 I de material terrigeno-quart zoso nas amostras que foram usadas
para fÍns de interpretação. Tod.as as amostras com me.nos d.e 50 g

deste material enr sua composição não foram consideradas nas inter
pretações dos <liferentes parâmet¡:os estatÍsticos".
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' A rede de amostragem de sedimentos de superfície de fundo
consistiu em L27 estações cot¡rindo parte do estuárj-o do potengÍ,
e uma porção da plataforma adjacente. Há que se notar que esta ma

tha não cobre toda a extensão do estuário, pois, .o^o m.r"ion.*ol
previamente, formaçõês de mangue apresentam-se ainda ä altura de
Macaiba. Entretanto, o limite montante da amostragem coincide com

o final da porção mais larga do estuário, provavelmente seu setor
de maior movimentação de sedimentos e de águas

As relações entre as fácies bíogônica e quartzosa bem como

sua dístribuição em área, observadas através do mapa de Ísoporcen
tagem de biodetritos mostram um padrão bastante definido ( !.IGURÀ

39).
Os teores de material carbonático mostram acréscímo. acentua

dos de oeste para leste. À zona de mudança dos teores é muÍto pró
xima da costa junto à Ponta de Mãe L:uj.za, afastando-se progressi-
vanente para.norte. a ampliação da área de domÍnio dos. terrÍgenos
é acompanhad.á por um maior espaçamento entre as curvas de Ísoteor
jústarnente a partÍlî da bar:::a dc Pctengi, c-,'ÍCcnclendc c l- a::annnr¿e a

contribuição cle material clástico oriulrclo do sistema potêngi/Jun
diaí.

Corn relação aos sedi¡nentos da fácies quartzosa, o mapa de
dj.st.ribuj.ção de diâmetros médios mostra no setor de mar abelrto uma

ampla distríbuição de sedimentos aienosos (f IGUIìA 40) .

Ao longo da ciclade de Natal ocorre uma fa.ixa cìe areias gros
sas a muito grossas cujo limite leste é provavelmente condiciona-
do pela corrente que propicia o desenvolvinento das colônias de
a1gas.

' ,funto à linha de costa, entre a ponta de Mãe Luiza e o. FoI
tc dos itej.s Magos, encontrain-se faixas dc areias f in¡rs c muito fí
nas, que clão lugar a àreias rnéc1ias, em faixa que se am¡:lia 

" "ualarga para norte. dominando toda a zona da barra do Potengi, Jun
to à entrada da barra uma faixa de areias gfossas interrompe o do
mÍnio de areias médías

No interior do estuário dotninam sedimentos arenosos finos,
encontranclo-se nratcrial mais fino apenas na desembocadura <1e gal
boas, associado ao crescimento dos mangues, e mais para ó inte-
rior, já no alto estuário, onde decresce considerave l-mente a movi
mentação cl as águas .
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As areias nìédias e grossas encontradas na porção terminal
do estuário e junto à saÍda da barra podem ser atribuidas a trans
porte de fundo'barra adentro a partir das areias mais grosseiras
encontradas na pfataforma. Essas areías adentrariam a barra por
correntes de enchente o, äirr¿u em condições tais que a corrente
costej.ra oscilasse em direção ao continente.

Por outro lado., a zona de areias finas encontradas a su1 da
Ponta de Santa Rita poderíam ser atríbuídas a contribuíção de ma
terial- maís fino provenientes do sistema potengi/Jundiai.

Tal distribuíção de sedimentos de fundo sugere, no estuário
do Potengi, domÍnio de movimentação de sed.imentos por correntes de
maré, permitindo a movirnentação de seclimentos arenosos atê as pro_
ximidades da estação I47. sõ a partir daÍ decresce consid.eravel
mente a movimentaÇão, ocorrendo a deposição de materíal- mais fi
no.

O mapa de d.istribuição do grau <le seleção mostra no setor
d.e mar aberto a norte da barr:a, incl-uindo a saída do potengi ,/ Jun
diaí , sedimen Los r,".odere clelrten tc ccl.ccionadcc (IICUP.A 4f ) . ¡. sul- C¡
barra, bordej ando a costa , encontt:a- se trrna faixa de sedimentos rnui
to bem e Jrem selecionados, que devem estar refacionados ã zona cle
domÍnio dos processos . costeiros.

Para o interior do estuárÌo dominam fundos de materiaf nrocle
radamente selecj.onados, encontranclo-sle sedímentos pobremente e.
rnuito pobr:emente seleci-onados apenas nas partes mais interiores
( alLo estuário) . As anomalias de material bem e muj,to bem sele
cionado que ocorr:enì no interior <1o estuário dcvern-se pl:ovavermente,
a contrÍbuições locais de )naterial de origem eófica com caracl-e
rlsticas originais cìe Ì:orn sel-ecionamento.

A dÍstribuição de assimetrias (FIGURA 42) rnostra predomínio
de vaLores negatj-vos na naior païte do estuárlo e. plataforma con
tinental-,. o que considóráuros indÍcio de atuação efetÍva tanto duas
correntes de maré, como costeira, na. remoção daìs frações mais fi
nas dos sedimentos de funclo. Sob essa mesm. ótica, a porção *.is
a ¡nontalrte do estuár:ío, com ass iutel_rias posit j.vas , seria indicatÍ
va de anü¡iente nlenos enérgico. A faixä de assimetrias posi.tivas que
se esLeì1de defronte ä zona de fundos algosos, e se prolonga em di
reção à barra do potengi, poderia ser: indicativa de população ca
racterÍstlca do limite leste da corrente costeira.
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No que se ref ere ã cllxtose (-FI.GURA 43) predominam dis br.ib¡i
Ções leptocúrticas e muÍto lept,ocúrticas no estuárío e na plata
forma.. Podemos interpretar que esses val_ores sugerem populações
com modas bem 'definidas, o que seria indÍcativo de área-fonte úni
ca, ou de efetivo processo de seleção. Considerando a exposição
procedenter pârecê-nos esta última a melhor hipótese. Nesse sen-
tído, a faixa de sedimentos mesocúrticos, platicúrticos e muito
platicúrticos ao longo das praÍas, poderÍa ser entendid.a como re

. gião de mistura de sedimentos de origens diversas, por transporte
litorâneo.

A distribuição do dÍâmetro médio da fração areía evidên
cia também um decrêscimo de energia em direção ao inte-
rior do estuárj-o, especialmente a partir da deseml:ocadura da gam
boa Jaguar:ibe, passando as areias médias de junto dá barra para
areias finas e muito finas mais para o ínterior. No entanto pel
siste em quase todo o setor investigado do estuãrio, energia sufi
ciente para movimentação de material arenoso.

2. ComposÍçäo mineralógica

Buscanclo verificar as reiações entre as amostras atravós cle

rnétodo índependente das c lassi f: Í.cações texturais, proced.emos ã
anál-ise de 68 amostras regularmente distribuídas na malha de amos
tragern.

Através de análise de agrupamento realizada com os resulta-
dos de freqllência dos minerais pesad.os foi possÍvel subdividir a
área de interesse em setores bem definidos caracterizados por gru
pos de amostras distintos (FIGUFÄ 44). Os vários grupos de amos-
tras, corre lacionáveis entre si permj-ti.ram a delimitação de três
setores: o setor do estuário, o setor de mar al:erto mais próximo
da costa situado a norte da barra, e o restante do setor cle mar
aberto incluÌndo a porção costéira a sul_ da barra. Esses resulta-
dos vêm de encontro ãs consj-der:ações teci.das com base nas inter
pretações sobre a distribuição do materíal de superficie de fundo.
O setor do estuário ê caract-.erizado por amostras con el-evado coe
fj.cie¡rte de correiação, sinrilares às quc ocorrem também no r;
tor de mar aberto a norte da barra. O restante da área de mar aber
to é caracterizado polî amostt:as excl-usivas desta área, que, entre
tanto, ocorrem tanrbém na porção tèrminal do estuário, mostrando
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claramente a entrada de ¡naterial oriundo da pJ.at.aforma para o in
terior do estuário.

F. Síntese da dinâmica sedimentar atual
Segundo FúLFARO et aLii (!g7g, p.97 e 98) ,,pode-se caract.e-

rj-zar o sistema potengi/JundlaÍ como um estuãrío de equilÍbrio re
cém adguirido, balizado por uma sol_eira rasa em sua entrada,'.

"Os principais modos de cj.rculação dtágua que atuam nessa
área são comandadas por uma corrente costeira -sul-norte, que pas
sa nas proxinidades da éosta de Natar, e por correntes originadas
pelas marés, que adentram e saem do estuário,'.

"Esses fatores, enr interação com a morfotogia do estuárío,
condj.cionam a sedimentação subaquãtica',.

"Assim, na zona de clominância da corrente costeÍra há condi
ções propícias ã formação de fundo al-goso, que transicionam e¡n di
reção ã costâ para material terrÍgeno-quartzoso " .

"Por outro lado, na movimentação de águas estuãrio adentro,
há um aporte de materi.aJ terr í geno-qlr art zoso ma!.s g::ossei ro pro.'¡e
niente de rnar aberto, que é acumul-ado na part.e interna da barra.
Para o interior do estuário, domÍnio d.e correntes originadas por
marés, começam a depositar-se sed.ímentos de granulação sucessiva
mente mais fina, chegando a uma fácies sittc-argilosa no al-to es
tuãrio' Este quadro pode por vezes ser nascarado por ccrrtriJ:uições
laterais de material detrÍtico, ou material herdado de fases mais
antigas " .

"Num movimento de saÍda de correntes, tem-se movimentação e
deposição de materiar- mais fino e restos vegetais, provenientes do
interl-or do estuário, em dir:eção a mar aberto. Este materiat é r.e
vado barra afora, caracteriza¡rdo.uma região dê sedÍmentos mais fi.
nos a norte da barra 'do potengi,/JundiaÍ . Neste caso a soleira fun
ciona como ele¡nento de retenção do materíal maís grosseiro trans
portado por tração. A deposição dos finos em mar aberto por sua
vez faz-se para norte por comando d.a corrente costeira',.

"As ganboas são braços secundários de circulação no interior
do estuário, e constituem palco de sédimentação mais f ina',.

rrCom exceção de pequenas contribuições laterais ao longo
do estuário, pccìe-se considerar que os processos sedimentares se fa
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zem a partir de material subaquátíco, já que os campos de dunas a
sul do. Potengi,/Jundíaí encontram-se atualmente estabilizados', .

"VaIe sal-ientar que o mecanismo de circulação d'águas pode
mudar de acordo co¡n a maior ou menor proximidade de corrente cos
teira da linha de costa, bem como com eventuais variações sazo-
nais do débito do potengi,/Jundiai . Essas variações induziriam a
modificações na dist.l:ibuição das fácies dos sedimentos de superfÍ
cle de fundo, podendo originar um quadro de dístribuição sedimen-
tar não necessariamente coincidente com o obtído através das amos
tras coletadas para este trabaLho,l .

"A dominância da círcu1ação marinha no estuário do potengi/
JundiaÍ¡ aliada ã grande disponibilidade de materiais detrÍticos,
leva a prever que modificações naturais ou artificiais nos mod.os
de circulação d'áþua terão reflexos notáveis na razão erosão/depo
sição no interior do estuário, com alterações da distribuição das
fácies sedimentares de fundo, e conseqtlentes al-terações batimétri
cas tt .

i c.rrn rp l ¡ r.ã¡ À* corrente cosr_êira ¡ .gostarÍarnos de saf ienl-_ar
que seu sentido foi inferido pof condições morfoJ_õgÍcas, e sua faí
xa de atuação é delimitada pelos fundos algosos. Adícionalmente ,
consideramos que a faixa de atuação d.a corrente costeira, essa
corrente de uma só margem, na feliz expressão de BLANC (I9g2), pô
de ser nel-hor definida conì o. auxílio da distribuição dos parâme
tros estatfstlcos granulométricos . e dos conjuntos de mÍnerais pe
sados .

No que se refere ã classificação do estuárj.o, .consid.eranros
que seu enquadramento no tipo de soleira rasa (FúLFeRo et alii ,
1978), embora tenha relação com a morfologia do potengi, em cuja
foz efetivamente se encontra uma barreÍra (grandemente derrocada)
representada por restos de recife, pode induzir a uma avaliação
não muÌto apropriada dä circìrlação estuarina. Esta, parece*nos d.o

¡ninada por correntes de maré, sendo pouco provãveI a existência de
água salgada estagnada em sua porção basal. Assim, Ievando em con
ta o porte do Potengi,/JundiaÍ, bem como o clima regional , parece-
nos mais provável gue o estuário seja do tipo verticalment.e. homo-
gêneo ou estratificado com mistura vertical . É possÍveI, aliás ,
que esses dois tipos se apresentem conforme a vazão do rio.
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ITI ESTUÁRIO SANTISTA

O Porto de Santos situa-se em unidade fisiográfica bem defi
nida, conhecida como Baixada Santista, objeto d.e numerosos estu-
dos, entre os guais a extensa monografia organizada por AZEVEDO
(196s).

O estuário em que se acha implantado o porto mereceu estu-
dos setoriais realizados por pesquisadores do Laboratório de Hi
dráulica da EPUSP/DAEE (EPUSP/DAEE, 1966) . Durante a d.écada de 60,
diversos outros estudos de sedimentação em ambientes subaquãticos
costeiros foram realizados no Estado de São Paulo, embora não ap[
cados a portos (KUTNER, L962, 1963; MAGLroccA & KUTNER,Lg64,I965) ¡

os t-rabalÏros dessa época, foram revistos por KtrrNER (Lg76)

A partir de l-973 en dj-versas campanhas, tivemos a ocasião
de desenvolver estudos nessa área, parciarmente publicados (r'úr,ra
Ro & PoNçANo, 1976; nÚr,r'ano et aLíí, L976¡ poNçANo & FúLFARo,l_976).
Em nossos trabalhos, usamos uma abordagem que privilegiou a formu
1¿ção de um modelo de sedimentação atual para todo o estuário,con
siderando que "a sedimentação estuarina é o .resultado da influên
cia de processos tanto continentais, quant.o mar j-nhos, que se ig
terferem, produzindo um padrão complexo. Assim sencio, o estuário
foÍ estudado dentro de uma unidade geomorfólógica natural, eüê é
a Baixada Santista, levando-se ainda em conta que as influêncÍas
marinhas seriam esclarecidas considerando-se a baia de Santos co
mo elemento fisico complementar" (FûLFARO & pONçAt\¡O, Lg76, p.67 e
68). A rede de amostragem abrangeu 256 estações de coleta de amos
tras cronpneendendo estuãrio e baÍa, na campanha básica de Lg73.

Procuramos a segr.tir sintetj-zar os resultados obtidos atra
vés da abordagem acima mencionada.

A. Geologia

A Baixada Santj.sta conìpreende um complexo de terrenos sedi
mentares quaternários, limitados, pelo lad.o continental, por ro
chas precambrianas, eüê ocorrem ainda no interior cla Baixada San
tista, sob a forrna de morros circundados pelos sedj-mentos da pla
nÍcie costeira. Essa região acha-se limitada por dois amplos aci
dentes tectônicos que são a Bacia de santos e a serra do Mar.

A serra do Mar teria si.do formada durante a fase d.e tectôni
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ca rígida cretácico-terciária que afetou a Pl-ataforma Brasileira,
cujos reflexos se estenderam talvez até o inÍcio do euaternã.río
(FP.EITAS, 1951¡ -ALMEIDA, Lg67, 19?6; AB'SABER, 1969).

As áreaé precambrlanas são formadaÈ por um complexo de mig
matitos e rochas graníticas associadas, orientados segundo N45-508,

concordantemente com a Direção Brasileira de dobramentos, com mer
gulhos fort.es, próximos da vertícali estas rochas encontram-se cör
tadas por uma zona de fa1ha, que acompanha aproximadamente os vC
les dos rios Cubatão e Mogi (BrsTRrcHr et aLíi, 1981) . As rochas
precambrianas acham-se aÍnda cortadas por diques de. diabásio; re
Iacionados à fase tectônica cretácico-terciária,

O reconhecimento geológico de superfície levou ã subdivisão
dos terrenos da Baixada Santista em três grandes grupos, no que
diz respeito ã natureza de seus depósÍt,os ctetrÍticos:

Depósitos de mangue

Correspondem a sedimentos argilo-siltosos, com abundantes
( restos orgânicos. Localmente podem estar capeaclos por 1en

çóis descontÍnuos.e rasos de areias marinhas..

. Aluviões e coluviões

Aluviões aLuais e subatuais (terraços) são predomínante-
, .mente arenosos em superfÍcie, mostrando ern algumas seções

ao longo de rios (Cubatão, Mogi e Diana, por exemplo). len
tes de argila e cascalho. Estes seclimentos são geralmente
imaturos, passando por vezes a depósitos coluvionares fi
nos, como se nota em especial na cabeceira do rio Diana.

Antigos depõsítos marinhos

Correspondem a antigas praias e sedimentos d.e mar raso d.a

Formação Cananéia, e a. terraços marinhos pós-glaciais. São
predominantemente aienosos, bastante maturos, ocorrend.o
comumente concentrações de conchas nos depósltos de mar
raso .

O reconl-recimento e cartografia désses depósitos forarn apre-
sentados por SUGUIO & MARTIN (1978a,b) .A partir dos dados de soncla
gens executadas pela Geotécnica S.A. em 1968 na Baixada SantÍsta
procuramos estabelecer os principais traços da estratigrafla da

I
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Balxada, referente aos sedimentos de subsuperfície, como segue ,

Os depósitos de subsuperfÍcíe mostram uma seqüência secli
mentar caracter.t-zada por uma sucessão de camadas conglomeráti.."
na base, seguidas por camaclas de argila, e arenitos conglomerátí
cos, comumente lenticulares. Esses depõsitos parecem integrar um
comprexo fruviar de piemonte, com depósitos arenosos mal crassifi
.cados, Ínterdigitados com argilas cinzentas evidenciando planÍ-
cies de inundação fluvial . Em direção ãs montanhas passar-se-ia a
leques aluviaÍs com conglomerados de natrj.z argilosa, que geral
mente aparecem na base dos depõsitos. A estes leques al-uviais atri
buimos Ídade sincrônica à do último evento glaciar (MELo & poNçA
NO, 1983).

A distribuição e profi:nòidade das sondagens mos¡ram ainda
que o substrato apresenta topografia irregular. Não obstante, a
incrlnação dos vales do euil,ombo e o Jurubatuba dá varores em tor
no de 19 para o gradíente fl-uvia1 correspond,ente ã base dos depó
sitos sedimentares. Tomando por espessura média para os médios cu!
sés desses rios u¡n valor em iorno d.e 30 m, poder-se-ia esperar es
pessuras de sedimentos da ordem de 60 m na área ocupada pela cida
de de Santos, o que, de fato, ocorre.

Os fatos acima expostos sugerem que as fases francamente ma
rinhas correlatas aos depósitos sedimentares encontrados em sub-
superfÍcÍe na região da Baixada Santista encontram-se bem distan
tes, plataforma continental atual adentro. Até Santos, a part,ir
da serra, alnda são encontrados depósitos nitidamente fruviais,em
várias fases de reentalhe, que podem ter tido uma origem múltipla:
tecÈônÍca, eustátJ-ca e crimática. A úrti.ma transgressão marinha ,
pós-ÇIaciat, recobriu esses depósitos com uma deJ.gada camada sedi
ment,ar .

O recuo da linha de costa do último perÍodo transgressivo
para sua posição atual teria desencadeado o processo de desênvol-
vimento da extensa região de manguesais da Baixada Santista,

À formação de manguesais, bem como a cobertura de sedimen
tos reJ-ì-guiares da prataforma são fatores dos mais importantes pa
ra a compreensão da dinâmica de sedimentação no estuário santi-sta,
como será discutido mais adiante.
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B. GeomorfologÍa

O limite cont,inental da Baixada Santista corresponde às en
costas abrupt,as, freqtlentemente côncavo-convexas da serra do Marl
Estas encostas são cortadas por uma rede de drenagem essenciarmen
te adaptadas ãs linhas estruturais, ao longo da qual s" o.g..rir.i
planÍcies al-uvionares, terraços, cones de dejeção de torrentes e
pequenos deltas.

A Baixada Santista propriarnente dita corresponde a uma com
plexa planÍcie costeir4 que engloba praias, planícies de maré,pia
nícies aluvionaresre planÍcies de antigos sedimento-s marinhos.AÍn
da na Baixada SantisÈa, isolados por sedimentos da planÍcie cog
teira, dispõem-se morros de rochas precambrianas, c1e encostas se
melhantes ãs da serra do Mar. Estes morros podem fazer face dire-
ta ao mar, o que resulta na formação de costões e de pequenas

. A passagem das encostas d.e rochas precambrianas ã planÍcíe
costeira é geralmente abrupta, podendo ser feita, não obstante,de
nròdo maÍs suave' por íniermé<iÍo de <iepósitos coiuvionares (rampas
de colúvio, talus) e aluvionares (cones de dejeção) , dispostos
en muitos locais ao J-ongo do sopé da Serra do Mar.

Os traços essenciais da evcilução geomorfológica da Baixada
SantLsta foram descritos por AB¡SABER (1965), cujas concLusões po
dem ser aJ-go alteradas pelos trabalhos cle SUGUIO & MARTIN (I9.7ga,
b) e TYARTIN et aLii (1979a).

A exposição de ABTSABER (1965) mostra que dois fatos bali-
zam a evoLução geomorfológica da área em foco: o tectonísmo cretá
cico-terciário e a transgressão flandriana, que sucUro & MARTTN
(1978b) denominaram Transgressão Santos

Assím, a Serra do Mar, linit,e contjnental da Baj-xada, teve
sua origem em falhamentos que se processaran no cretáceo e Terôiá
rio, concomitantemente a r¡n ievantamento eplrogênÍco contÍnuo, que
afetaram essa região (AB'SABER, 1965). Estando o mar d.e g0 a 100m
abaixo de seu nÍvel atual, processaram-se o entalhamento e al-arga
mento de vales (AB'SABER, 1965), os principais dos quais obede_
ciam fundamentalmente a Direção BrâsÍl_eira de dobramento ( que é
tanbêm a direção de importantes falhamentos), como exemplifica a
forna alongada segundo NE das serras de santo Amaro e Guararu, na
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ilha de Santo Amaro, bem como a configuração dos inLerflúvios dos
rios Diana, Quilombo e Jurubatubar Çüê recortam a planicie costei
ra.

Nesse péríodo de rebaixamento do nÍvel marinho, correponCen
te ã glaciação Wtlrm , teriam sido também entalhad.os os sed.imentos
depositados no interglacial Riss-Vùtlrm em cujo topo colocam-se as

areias da Formação Cananéia.
A subida do nÍvel marinho a pouco mais de cinco metros aci

ma de seu nível atual r Do máxi¡iro d.a Transgressão Santos, com con
seqtlente inundação dos vales formados e alargados na fase anterioç
levou ã formação da páleo-baía de santos, guê continha o páreo-ar
quipélago de Santos, formado por interflúvios insulados de anti
gos vales (ABTSABER, f965).

Em seu recuo para a deposição que hoje ocupa, o mar teve
dois momentos de stiLL stand, aproximadamente a 5 m e a 2 rn (uan
TIN et aLíí , 1979) , constituj-ndo terraços narinhos.

Assim, para AB'SABBR (1965) os diferentes níveis de planÍ
cie costeira santista ser-iam expij-cados peios evetitos pós-gìacj-ais
de oscilação marinhar âo passo.que os conhecimentos mais recentes
indicam que o nÍvel correspondente ã Formação Cananéia é pleisto-
cênico

.Feições subordinadas de antigos alinhamentos de praias são
comuns aos diferentes setores de planície da baixada. Menos co
nuns, porém mapeâveis, são concentrações de areias em t.rr.ço",
marcadas por tênues lineações com formas sugestivas de atuação de
correntes marinhas; sua principal ocorrência está na regÍão de Vi
cente de Carvalho, flha de Santo Amaro.

' A ação fluvial processa-se d.iferentemente, e de acordo com

as características topográficas e litológicas das áreas em que
atuam. Desta formar ês torrentes serranas escavam vales em "V"rde
vertentes íngremes, aos qrrai= =" associam depósitos de calha e
pequenos cones de dejeçãor gue contêm grande proporção de blocos
e matacões. Os rios provenientes de terrenos precambrianos trans
portamr êIIl seu percurso na serra, sedimentos de granulometria va
riada, incluindo clásÈicos grosseiros; no sopê das encostas a
fração mais grosseira deposita-se rapidamente, continuando a se
rem transportados principalmente areia e sedimêntos mais finos. A

esta mudança de competência superpõe-se uma mudança no modo de es
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coamento desses rlos: seus percursos, de bastante retilÍneos e

controlados por direções estruturais, passam a ser meandrantes.Já
os rioe que naÉcem na Baixada têm percursos meand.rantes, cortando
apenas áreas da planÍcie .costeira formadas por.depósitos detríti-
cos arenosos e mais fínos. Vale ainda notar que muitos rios so

frem influência das marés na quase totalidade de seus percursos ,

como é o caso dos rios Mariana e Piaçabuçu. Fornas importantes Ii
gadas a processos fluviais são os pequenos deltas que parecem es

tar se formando transgress ivamente sobre manguesais, dos quais os

.exenplos mais notáveis são os dos .rios Cubatão'' e Mogi.
Na regíão de interação mais direta entre águas continentais

e oceân1cas, nas proximl-dades das desembocaduras dos ríos nos l-ar
gos da Baixãda, colocam-se bancos de areia e coroas submersas. Es

tes dep6sitos de sedimentos têm forma variáve1 , e são produtos da

perda de velocidade (competência) dos fluxos transportadores , de

barramentos naturais provocados por correntes e, possiveLmenÈe ,

por mudanças de condições guÍmicas das águas.
' As encostas de rochas prê-câr,briaiìas carac+-cri z am-se pela

formação de regolitos espessos, graças ao intenso l-ntemperismo
quÍmico. A evolução destas encostas se faz por processos de remo

ção råpida (escorregamentos ) e lenta (rastejo) de solos, resultan
do na formação de rampas de colúvio, talus, e áreas de exposição
de rocha.

Resta fÍnal-mente lembrar que a crescente urbanlzação e in
dustrialização da Baixada têm interferido diretamente nos equilí
brlos fito-pedo-morfológicos naúurais. o princlpal resultado da

atuação antrópica tem sido acelerar os processos de remoção de so

los, seja com a construção de rodovias, ferrovias e núcleos habi
tacionais no sopé e encostas da Serra do Mar, seja pela elimina
ção de vegetação e terrapl-enagem extensiva em áreas da planície
costeira. AIém disso dêve-se salientar a possibilidade de mudança

das condiÇões quÍmicas das águas superficiais, pelo lançamento de

detritos industriais, fato que viria causar Jltèruçõ"" ,,r dinâmi
ca de depogição de sedimentos finos. A abertura de canais e a se

cagen de manguesais por redes de drenagem artificiaís devem por
firn serem considerados, já que modificam, ao menos Iocalmente, os

processos de remoção e deposição de sedimentos.
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C. Transporte litorâneo

Conforme a proposta de SILVESTER (1968, 1974) procuranrrs usar
a morfologia c.osteira e distribuição das faixas sedimentares para
avaLiar o sentido do transporte litorâneo,

No chamado litoral sul do Estado de São Paulo, se conside
rarmos os trechos Ilha do Cardoso/Morro da Juréia, Ponta Parana
puá-Cuaçu/eonta de Itaipu e Ponta de Santo Amaro/Ponta da Una, po
demos verificar, pelas cartas topográflcas e geológicas (SUcUlO &

MARTIN, 1978a) que a morfologia da linha de costa apresenta certa
concavÍdade nas partes sul dos referidos trechos. A isto pode-se
acrescentar que as planÍcies costeiras, nesses mesmos trechosrcres
cem mais de suL para norte, por adição de sedimentos holocênicos,
ficando os afloramentos da Formação Cananéia cada vez mais para o
interior, nesse mesmo sentido. Essa situação indicarj.a um transpor
te litorâneo resultante para norte.

, No que se refere ao lltoral- norte, ê pequena expressão de
planicies costeiras não permite concluir por un sentido pred.omi
nante de transpoxte. Ambas as assertÍvas concordam com as observa
ções de SILVESTER (1968) para os trechos de costa considerado.

Ademais, procedemos a análíse de imagem LANDSAT-I, que mos

trou un padrão de dispersão de sedimentos na plataforrna, indicati
vo de cgrrente costeira sudoeste-nordeste, defletÍda à altura de
santos, por inflexão da linha de costa (PONçANO, 1976) (FIGURA 45I
de lnodo concordante e complemenËar ãs conclusões tiradas da morfo
logia côsteira continental .

D. Características dos sedimentos de superfície de fundo

' 1. composição granulomêtrica

À distribuição dos diâmetros médios .(FIGURA 46) mostra,pa
ra todo o estuário, predomÍnio de siltes. Áreas restritas de argi
1as ocorrem nos largos e no Canal da BertÍoga, enquanto que areias
ocorrem associadas a rios que drenam sedimentos arènosos da baixa
da, ou a pontões cristaiinos

A baÍa deixa-se dividir em dois setores, oeste e leste, o
primelro arenoso e o segund.o siltoso. a ligação do setor oeste
com o Canal de São Vicente, sugere continuidade das areias da
baÍa para o interior do estuário. Já o setor leste apresenta pre
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domÍnio de siltes, em continuidade co¡n os sedimentos do canar- do
Porto.

a S:_dÍmentos be¡n selecionados coinciden com as áreaé de sgdi
j mentos arenosgs (.FIGURA 47). No interior do estuãrj.o essa situa-

ção parece refletir um selecionamento prêvio, já gue se trata de
areias retrabalhadas de depósitos marinhos þr6vios. Na baía, po
rém, a situação é diver.ga, poi.s, f ace à predoninâíðiìa¿ siltes
no ìnterior do estuário, não se pode atribuir origem estuarina às
areias do setor oeste..

Devem elas portanto ter origem da plataforma continental ,
através do transporte lit,orâneo que indicamos no ítem precedente,

Isso posto, há que consid.erar que o bom selecionamento des-
sas areias contraria a expectativa quanto à imaturldade textural-
dos sedímentos da plataforma, o que leva a formular duas hipóte-
ses para o caso. A prime-.i_ra.. é de que os sedimentos transportados
ao longo da cost.a afetam material previamente selecionado ( das
praias, por exemplo) . A segunda deve levar em conta um processo d.e

seleção local..
'- e primeira hipótese não é totalmente invj.ável guando se con

sidera a enorme extensão de praias arenosas a su1 da BaÍa de san
tos. Entretanto, conforme mostramos anteriormente através das íma
gens de satélite, hã t.anbém material em suspensão sofrendo trans
porte no mesmo rumo, para norte, de ta1 sorte que a baÍa, nessas
lmagens, mostra também os dois setores oeste e Ieste, notados atra
vés dos sedimentos de superfície de fundo, embora o primeiro apre
sente mais material ern suspensão que o segundo.

Dessa forma, admitindo a vaLidade dos critérios de análise
de imagens de satéIite empregados, a situação de nateriaL de fun
do e em suspensãó é especular: os fundos arenosos da baía "orr"ipondem a lâmina d'água com maiores teores de materj.aL em suspen-
são, e vice-versa.

( Assim, cremos poder deduzir desta exposição, que, embora não

\ totaLmente excluÍda a prirneira hipótese, terã'mais peso a segunda,

a) \ permitindo então sugerir que os sedimentos finos permaneçam em| ¡,1\ \êY \ susnensão no setor oeste da baÍa por atuação de correntes que re
I volvem òs fundos dessa área: o materiar fino podèria enÈão passar
Ii ao setor leste, tarvez nesmo entrando parciarmenÈe ho estuário

I
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HavÍamos, ern trahalho anterior I avent-aclo esta possibilidade (f úf_,

FARO & .PONçANO/ 1976) .

À distribuição da assimetria (FIGUIìA 48) mostra, para ,a
baÍa, uma área de predomínio de valores negativos, e outra d.e pg
sitÍvos, aproxÍmadamente concordantes com os dois setores da baÍa
acima mencionados, No estuário, valores negativos predominam do
Iargo do Canéu até quase a desembocadur:a do Canal d.o porto, e en
grande parte do Canal de Bertioga. FúLFARO & PONçANO (1976) atri
bue¡n ãs áreas de assÍmetrÍa negativa renoção de finos por corren
tes de fundo, o que levaria ã formação de sedímentos com dist¡:i
buições granulométricas com caudas mais pronunciadas em suas fra
ções mais grossas. Essa assertíva é empirica, mas apresenta con
cordância com as observações feitas a partir dos doÍs primeiros
momentos.

O padrão de distribuição da curtose (FtcURA 49) é extrema
mente complexo, o que atribuímos (I,úLFARO & pOt{çANO, 1976) a sua
seirsibiLídade a pequenas flutuações no ambiente cleposicional, re
fletidas nas distribi:ições granuior,ié tr-icas . ÐsLa proposição esLá
em concordância com a observação de FOLK & WARD (1957) de que a
curtose é uma espêcie de resultante das relações entre os outros
parâmetros granulométricos (FIGURA 5) .

Não nos parece possÍve1 deduzir empiricamente o signifícado
dinâmico da cuitose, no caso.de Saìrtos. Entretanto, podemòs notar
um certo pr:edomÍnio de valores muito platicúrticos a partir c1o

Largo do Canéu, ao longo do Canal do Porto e,. barra afora, no se
tor leste da baÍa (FIGURA 49).lista situação é sugestiva de maior
heterogene iclade, embora não necessariamente de plr"rrimodalidade, na
composiçáo dos sedÍ¡nentos dessa área, indicativa de possível mis
tu::a de populações diversas.No caso, estas populações poclerj.am ser
basicamente duas: a dos finos de origem continÊntal, e a dos ijnos
proveni.entes do setor oeste da baía.

Como se pode perceber, procuramos, neste trabalho, avánçar
além da caracterização faciolôgíca para uma interp.etação dinâmi-
ca dos parâmetros estatÍsticos granulométricos , assunto que vem
sendo objeto da atenção d.e numerosos autores, e sobre que há sé
rias divergências.A. combinação de observações regionaj_s e l_ocais
permitiram-nos efetuar aLgumas interpretações que, nãö gbstante
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seu j-nteresse, têm gue ser encaradas co$o preliminares , enrpÍ ricas ,
e váLidas para o caso em foco.

2. Composição mineral-ógica

Cerca de metade das amostras de superfÍcie de fundo, distri
buidas em toda a årea de interesse, foram examinadas quanto a seu
conteúdo mineralógico na fração 1eve, nos Íntervalos corresponden
tes a areia fína (0,250 - 0,125 mm) e areia muito fina (O,l2S -
0,062 nn) . FÛLFARo & poNçANo (l-976) consideram, que dos resulta
dos obtidos a partir da distribuição de feldspatos, .micas e frag-
mentos vegetais, os mais interessantes referem-se aos feldspatos,
que a seguir serão examinados.

Considerando a presença de feldspatos nos dois intervalos
granulométricos estudados, pod.e-se perceber que se distribuem de
modo francamente descontÍnuo pelo estuâriÖ e baía (FIGUIù\ 50), em
quatro áreas.

A mais expressiva situa-se na baía, especialmente no setor
ôesl_-e: a seottn¡!¡ ¡hran¡:q ã ...ìrn!rhi r-¡¡ãô m¡rình: Än l.5ñ5ì /lô Þ.r¡+i^uú 

'v 
J- Ltii

ga. Outras oco¡:rências situam-se em gamboas a montante do Largo
do Canéu, enquanto que uma única aparece a montante do Canal do
Porto, próximo ã sua junção com o Canal de Bertioga.

Assim, pode-se reconhecer no estuário e baÍa, excetuando o
Canal de Bertioga, duas áreas distintas de ocorrência de feldspa
tos, que levam a supor duas áreas-fontes também distintas. Uma es
taria relacionada ã rede fluvial que da ss¡¡¿ desagua no estuárior
e outra situa-se na plataforma côntinental.

HavÍamos considerado que o limite de ocorrência dos fetdspa
tos de origem fluvial era coincidente com a faixa de dist.riLruíção
dos manguesaís, o gue mostraria a importância dessa feição na r9
tenção de descarga sólida ffuviat (FúLFARO & poNçANo,l-976). Acre-
ditamos que essa coÍncidência existe; entretanto, o número de
amostras em gue isso se verifica (três) parece-nos demasiadamente
pequeno para comprovar essa assertiva, pelo que, preferimos to
má-Ia como hipótese a ser provada.

A ocorrência situada a montante do Canal do porto foi atri
buída por FúLFARo & poNçANo (1976) à proximidade de ponrão .ri"]
talino, que de fato lá ocorre, Entretanto, chama-nos a atenção que

situações análogas, nas proximidades do l.Iorro d.a Barra, pont,a
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Munduba e Ponta Itaipu, não rnostrem resultados comparáveis.
lis ocorrências de feJ-ds¡:aLo no setor oesl-e da baÍa, seriam

indícativas de que crs sedímentos de fundo <lessa área seriam prove
nientes dé pl.ataforma conti¡rental, trazidos por tl:ansporte litorâ
neo (FCILFAIìO & PONçANO , Lg'l6') .. conforme ti-vemos a ocasíão de nro.t

trar na apresentação dos d¿rdos da morfología costeira, sensoria-
neilto e faciologia, -parece-nos muito plausÍve1 admitir esse trans
pôrte, de sul para no::te, com j-nflexão para denb.ro da baÍa contor
nando a Pontá de Itaipu. Entretantof essa. ocor::ência poderia t¿ìm

bém ser expJ-icada se admitírmos que os sedimentos arenosos do
setor oestê da baÍa sejam reliquiares, conforme aventaram IiITTEN
COUIìT e¿ alii (1"979) para a Baía de Todos os Santos. Analoganente
pode ser interpr:etada a ocorrência de feldspatos na ligação oceâ-
nica do Cânal- de Bertioga.

Não temos elementos para chegar a uma còncfusão sobre esse
¿ìssunto. Entretanto, procedemos a arnostt:agern ( em 123 estações)pa
¡:a verificar a hipótese da entracla de areias da pJ-al-aforma p¿rre

o seior oeste da baÍa (PONçI1NO & ]r'úLtiARO , i916) . Os resuj,tad.os oj:
tidos, <los qua-is apl:esentamos a distribuj-ção dos cliâmetros rnéaios
(!'IGURÀ 5I) são sugest,ivos de que esse aporte efetivamente ocor):a
da f o::ma nrencionada ,

3. Var:iações t-emporais clas fácies sedinr.entares de su¡:erf Í
cie de fundo

Como se pode perceber ao l.ongo da exposiçáo dos dj-J:erentes
casos deste trabalho, a princÍpal contrÍbulção dos estudos de se
climentação em corpos d'água costeiros a projetos de engenha::ia
consiste no fornecimento de daclos l¡ásicos referentes ao meio fí-
sico, do ponto de vista geolóqico. Em deco::rência, surgiu a preo
cupação de se ter uma estimativa da validade dos padrões facioló-
gÍcos determinados, o gue se lîef letiu já no caso da BaÍa de Toclos
os Santos, ern que julgamos adequado real.izar nova amostragetn de
áreas já abo::dadas pela literatura. No caso dê Santos, examinamos
essa questão em duas áreas dist-intas, quais sejam, as adjacências
da Ponta de Itaipu e a Bacia de Santos

Nas adjacências da Ponta de Itaipu, procedetnos a cinco
pas de amostragem. segundo a mafha da FIGURA 52, em dezernbro
J"9B4, janei.ro, nìarço, agosto e outubro de 1975. Os result¿rdos
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tidos foram cornparados através dos diânrei:ros mêc1ios (FIGURA.

5 3 ) . tlo con junto ¡ìol-am-se pequenas a-l.telações, geralment" o=.i
1ações para inte::valos granuì-onétricos próximos, sugeri.ndo que o
padrão em faixás de granulometrías diferentes (FIGURÄ 51) se man

térn.

No caso da llaía de Santos, realizamos comparação entre os
resultaclos da campanha de 1.973 (FIGURÄ 46 ) com os de outl:a campa

nha efetuada em 1980. Esta ültima cons:Lsbiu em amostragem de 98

. estações, situadas nos mesmos lòcais das da primeíra campanha. To

mando como comparação as r¡ariaÇões de diâmetros médi.os, temos os
resultados das FIGUIìAS 54e 55. Elas mostram mesmos diâmetros mé

dios e¡n 55 estações; das 43 restantes, houve aumento de diâmetro
médj-o em 22 casos e diminuição em 21.

À fim de comp.ìrar as variações obse¡vadas em planta, proce
' demos iniciafmente ã atribuição de áreas de Ínfl.uência ãs esta

ções de u^oàttugon,, representando a segujr, com mesmos critéri.osl
as sit--uações de 1.9 7 3 e 19 80 (FIGURAS 56 e 57) , dando ênf ase à sepe
ração tie areias er siÌLe-:s, c"lr¿rcterÍsLj.ùos dos seLores oesLe e les
te da baÍa, respectivanentc. A varríação deste linìite pode ser v_i

sual-izada na rIGURA 58.
- 

Podcirros concl-uir que o padr:ão qr;ra I dos tlois setores da

baí-a se mantêm. Pode-se notarr adicionalmente, que as mudanças de

limites entre ár:eas siltosas e arenosas pr:denr ser deviclas; tanto
ã remoção de finos r como a rnovinentação de areÍas; esLa questão
parece-nos passÍveI de resolução. so¡¡ente através cle investigação
da coluna rasa do fundo da baía, btrscando esti:uturas sedimerìtares,
ou mesnìo por meio de análise de espalhamento de radioisótopos.

E. Agregação c1e ¡:artÍcuJ-as

HavÍanos notado (FÛLI'A.RO & PO¡lçANo, I976) que os sedimentos
<le superficie de fundo do estuár:j.o sarìLj^sta compunham-se essen-
cialmente de siltes; depósitos francamente argilosos er:arn mlrito
r-aros, ocorrendo, no estuárÍo, somente no Largo clo Canéu ( FIGURÄ

46 ). Conc1uÍmos, em decorrê¡rcia, que a floculação teria um papel
subordinado na sedj.ìnentação regÍonaf ,, e gue as pr-ì-.ncipai¡; acumula

ções de a::gilas nos fundos do estuãr:icr poderÍam ser mais apr:opria
darnente atribuidas a regiões de energía nula de transporl-e, cor
responclentes ao encontro de frentes opostas de propagação de maré,

i



DÄTA DE æI,EIA

rt-r2fi-LA974
L5-2a/0L/r975

15/05/L975
i3-L8/CA/r975

20/r0/r975

LL-12/r7/L971
L5-20/oL/i975

L5/05/L915
LTLS/08/L975

20/r0/1915

rr-t2/Lr/1974
15-20/0I/r97s

L5/05/Le7s
!3-L8/08/rels

20/L0/L975

LL-!2Ar/Le14
1s-20/oL/r975

Ls/0s/L975
L3-18/08ft975

20/r0/L975

TI-L2/LI/L974
L5-20/ü,/1975

\s/0s/L97s
r3-r8/08/r975

20/r0A97s

Lr-rz/71,/Lg'r4
L5-20/0r/r975

L5/05/7975
I3-L8/08/L9ts

2c/r0/r91s

AI'1]STRA

c-t l

s-21¿,
c-t'ì Þ

5- ¿ rI)

s-22
s-22a
c-ttD

s-22c
s-22D

c_t 2

s-23A
S-238
S-23C
S-23D

s-24
S-24A
S-248
c-),1t-

S-24D

s-25
5-Z5A
S-258
S-25C
S-25D

s-26
s-26A
S-268
5-Zbt-
s-26D

,1JI¿Mþ'IKJ
_¡,ÉDro

arela m. fína
areia m. fftË
areia m. fi-na
a-reia m. fi¡a
areia m. fi-rla

areia m. fi-na
a-reia m. firìa
sÍlte grosso
a-reia m. f i-na
areia m. fjila

silte m. ftuIo
silte fíno
sí1te fi.rlo
silte fiiìo
sil-te ¡édio

silte nÉdio
silte néüo
areia m. fi¡ra
areia m. fina
areia m. f i¡ra

srlte itlro
ar:eia n. fi¡a
areia m. fina
areia m. fina
areia m. fina

areia in. fùÊ
silte nédio
silte nédio
si1-r:e récìio
areia ¡n. fina

DATA DE COLE'IA

LI-L2/Li/I974
15-204I/L97s

15/05/L975
ß-r8/a8Ae75

20/ro/1975

11-1)r1't /10'ÌI
Ls-20/0LAe]5

15/osA975
13-18/08/1975

20/r0i1975

LL-L2/TT/L974
75-20/0I/r915

\5/os/re75
L3-r8/08/r975

20/r0/L9t5

LL-L2/rL/ret4
L5-20/0r/L9t5

ß/os/r9't5
ß-r8/a8/t975

20/r0/I975

LL-L247/7974
L5-20/01/I975

L5/os/L97s
L3-r8/08/L91s

20/I0^97s

A¡.{OS:TRA

<t_)'1

S_27A
c-??Ð

s-27c
s-2 iD

c_to
S-29A
S-298
S-29C
s-29D

s-30
S-3OA
S-3OB
s-30c
S-3OD

s-31
S-3lr\
S-318
S-3IC
S-3lD

s-32
S-32A
b- 5 ¿13

s-32c
S-32D

u-u$lt'L'lu
¡,ÉDro

silte irÉdio
areia m. fina
silte m. fi¡o
areia ¡n. f i¡ra
areia m. fi-rta

areia n. fi¡ra
areia m. fjita
silte nÉdi.o
siite nédio
silte f i¡o

a-reia m. fi¡ra
a¡eia m. fi¡a
a-reiâ m.fi¡a
silte fino
areia m. fi¡a

silte nÉclio
silte grosso
sil-te nédio
silte fillo
silte fi¡o

silte nédio
areia m. fi¡a
a¡eia m. fi-na
silte nfüÍo
arei-a r,r. fi¡a

FIGURÄ 53 - Tal:ela colq)arativa oe variações de diâ¡¡:tro nédio nas a,1j acências da poni:a de rtatpu.

DATA ÐE COI,ETA

IL-I2/rI/L974
L5-20/01/L9t5

l5/05/4975
I3-L8/08/7915

20/r0A97s

Ir-t2/Lr/i974
15-20/0r/re75

15/0s/I9i5
r3-r8/08/L9i5

20/ro/L975

II-r2/rL/rs7 4
L5-20/OI/L975

rs/0sAe75
r3-\8/08/L975

20/I0/L91s

LI-I2/rL/r914
15-20/0r/ie75

rs/05/r97s
l3-l.8/08/I975

20/ro/1et5

1r-r2/rr/r974
L5-2a/0r/L975

Ls/a5Ae15
L3-r8/08/197s

20/r0/797s

¿U/OSTFA

Þ-JJ
S-33A
S-338

S-33D

S-34A
S-348
s-34c
S-34D

s-35
S-35A
s-358
Þ-Jf,L
S-35D

5-.)O
S-36A
S-368
Þ-JOL
S-36D

c-f7

S-37A
S-378
s-37C
S-37D

DIÃ¡.TETRO

I''É,DIO

a¡eia m. fi:ra
silte nÉdio
silte ¡¡édio
silte nÉdio
silte nédio

a¡eia m. fina
aÌeia m. ffuIa
areia m. fùIa
areia m. fina
areia m. fina

a-¡eia m. fi¡la
silte fi¡o
silte fi¡ro
areia m. fi-na
areia m. fi¡ra

silte çrosso
a:ei-a n. fina
silte gr.osso
a¡eia m. fi¡a
areia n. fi¡ra

sil+¡e ¡rédio
siiie grcsso
silte grosso
êreia m. fina
a-rej-a m.ffuta

P
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DA /IMOSTT{A DIÂM[T]:{O MÉDIO
(1e80)

Areia fina
Areia fina
Areia muito fina
Areia muito fina
Areia muÍto fina
Arei.a muito fina
Ãreia muito fina
Areia lnuito fina
Areia muito fina
Areia muito fina
Areía muíto fina
Areia nuito fina
Areia mui-to fina
Areia nìuito fina
Areia muito fina
Sí1te fino' Areia muito f i-na
Silte muito fino
Sil-1-e rnriito f ir:o
Areia muíto fina
Si I tc Al:os so
Areia muito fina
Areia muito fína
AreÍa muito fina
Are.ia muito fina
Àreia nuito f i.na
Areia muito f i-na
Areia nruito f i.na
Ãreia nui.to f in¿r
Areia muito fina
Silte Gl:osso
SÍ lte f i.no
Areia muito finã
Areia muito fÍna
Areia muito fina
silte nédio
Sitte nédio
Silte grosso
Sil-tc grosso
Areia mui [.o f ina
Areia . nuiLo fina
Areia muito fÍna
Sil-te médio
Silte gnosso
Areia muÍto fina
Arei-a muito fina
Areia muito fina
Areia muito fina
Areia muíto fina
Areia mui-to fina
SiIte fino

conÌr¿ll:a tiva (ic difuELros llé¿ios

DIÂIqITRO MIID],O
(r973)

¡\re í a fina
Äreia fina
Areia fina
Are.ia mu-ito fina
/\r'eia mLtito f i.na
Äreia muito fina
Areia muito fina
AreÍa muito fina
AreÍa nuito fina
Areia muito fina
Arei.a muito fina
Areia muito fina.
Areia muito fina
Areia muito f in.r.
Areía muito fÍna
Areia muii:o fina
Silte médio
Areia muito flna
Silte f i.no
Areia muito fina
Areia muito fina
Silte rnédi.o
Àreia muito fina
Areia muito fina
Arei-a muito fina
SÍl-t--e nédi.o
Areia muito fina
5.r l. Ì:e mecl ro
Areia nuiLo fÍuä
Areia muito fina
Areía muito fina
Sílte mêd.ic>
Areia muito fina
AreÍa muito fina
Areia muito f iÌ'ìa
Sil-te grosso
Si lte nìédio
SIl.te rneclro
Arcia muito fina

. Areia muito fina
Arei.a muito fina
Arci-a muiLo fina
Areia rrìui to f ina
Silte grosso
Silte médio
Areia muito fina
Ärcia mui.to fina
I\reia muito f ina
Silte grosso
Areia muito fina

. Sil.te fino
na ljaJ-a de iiantÕs U_ )

1
2
3
4
5
6
7
I
9
r0
l1
I2
13
74
I5
I6
I7
18
I9
20
)1

24
25
26
27
28
2g'30
31
11

35'
36
37
10

39
40
4I
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

54 - Tabela
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N? DA ÃMOSTRA

52
53
54
55
56
57
rô
59
60
61
62
63
64

. 65
'66
o/
68
69
70
7r.
72
73
74
?É

76
77
t8
79
80
BI
at¿

OJ
84'
85
86
B7
88
oô

90. 91
at
93
94
95

96
97
98
99

I00
101
ro2

FTGURÀ 55 - TabeJ-a

DIÂMETRO MÉDIo DTÂMaTRO MÉDIo. (re8o) (1973)

Si.lte fino Areia muito fina
Si.Ite médio Silte muito f i¡io

.Silte nìédio 
^reia 

muito fina
Areia muito fina Areia muito fina
Areia muíto fina Areia muito fina
Silte muito fino Silte médio

,- Areia muÍto fina Areia muito fina
Areia muito fina AreÍa muito fina
Àreia muito fina SÍlte grosso.
Areia muito fina Silte grosso
Areia muito fina .. Àreia muiLo fina
Areia muito fina Sil.te médio
SÍtte médio Silte médio
Sifte médio SitLe médio
Silte médio SiÌte médio
Sifte médio S i l.te médio
Silte médio Sílte médio
Sil.te médio Silte nédio
Areia muito f i.na Areia nìuito fina
AreÍa muito fina Areia muito fina
SÍ 1. te grosso Silte fino
AreÍa muito fina Silte médio
SilLe grosso Areia muit.o. fina
Areia muito fina Silte médio

. Sifte grosso Areia muit-o fina
Si-Ite fino Sitte módio
SÍl-te grosso Àreia muj-to fina

': Areia muÍto fina Siltè médio
Sifte nédio Silte módio
Si l. te mödio Silte médio
.Silte grosso Àreia muito fina
Silte médio Silte nédio
Sifte f i.no Silte muito fÍno
Silt-e médio silte méd:lo
Areia muito fina Areia muito fina
AreÍa muito fína Areia muito fina
não hã amostra com esta numeração
Areia muíto fina Silte médi-o
Areia muito fina ¡\re-ia nìuito fina
Areia muito fina Areia muito fina
Sil-te grosso Silte fino
Silte médio Silte grosso' Sitte médio Areia muito fina
Silte médio não há arnostra eqrriva

'I õñrô
silte rnédio ;ä:rî
Silte médio rdenì
Silte grosso Silte.mêdio
Silte grosso SÍl,te médio
Sil-Le médio Silte grosso

' Sil-te fino Silte mui.to fino
Silte muito fino Silte fino

conparativa de diâ¡retros ¡rËdios na BaÍa de Santos (2)
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provenientes dos canais do Porto e de São Vicente.
l?rocedemos então ã colet-a de testemunhos rasos, por crava-

ção de amostraétor do tipo píst.on cor,ey, cuja distribuição é indi_
'-' cada ¡la FIGURI\ 46 . Os resu-lt-ados obtj-clos (FIGURAS 59 a 62\ mos tr am f 19

qtlentes cle sconÈinrridades na sedimentação, sendo comuns intercal-a.-
ções cle camadas ou l-âminas arenosas. pareceu-nos à época, e ainda
concordamos en parte com essa concl.usão, que essas variações de
energÍa do meio, Índicadas pelas varÍações texturais ao longo cìas

colunas sedimentares, eram incompatíveis cotn a cleposição em ban-
cos argÍlosos exclusivamente por floculação. Acreditávanos então
que essa situação poderia ser expJ-icada pela grande mobilidade das

argilas; resul-tante da diminuição da viscosidade da água devido a
temperaturas mais efevadas (relacionadas ao cl-ima tropÍcaì- vigen-
te), o que tenderia a manter os col-óides em suspensão (TRICART ¡

r972) .

Segundo POSTMI\ (1967), alguns estudos têm mostrado que a
fJ-oculação é diferencial para os diversos argilo-minerais, devi-
.¡,: :^ --,--qL, c1Þ Þucrä qrrere¡rLes eStIUgurAS. ¡)egUIì(lO eSSe aUCOf, SAO aS COn

dições fí s ico-quÍmicas , e não o ta¡nanho das partículas envofvidas,
o fator ftindamental- na f locuJ.ação. Àssim, experímentos mostraïam
que caolinitas e illitas fl^oculam completanenLe sob baÍxos teores
de cLoretos r enquanto que as montmorill_onitas vão floculando prg
gressivamente tnais, ã medicìa que aunrentam os teores de cloretos .

Essa dif,ere-nça é atribuÍda a maior est-abilidade da dupla capa ca
tiôníca clas montmoril-lonitas,

POSTMÀ (1967) consi<ìera ainda que em correntezas rnuito rápi^
das os argi lo-mÍ.nerai s são transportados de modo Índiferenciado ;

a menores velocidades as iLlitas e caolinitas poderiam se deposÍ.-
tar, enquanto quc as montmori l- Ionitas contínuariam a ser transpor
tadas.

Pode-se inferir áessas considcrações que nas águas salobras
e sujcitas a diminuição de velocidades <le corrente dos estuários,
haveria tendência ã maior deposição de ÍIlitas e caolínitas, en
quanto que montnìori L lonitas ocorreria¡n mais f req{lentement.e nos
baixos es tuários.

KRi\NK (1975 e 1981") critica várías dessas conclusões, apo!
tando que foram essencialnente obtidas por experimentos cle labo-
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FIGLTRÄ 60 - Descrição de testenrr¡-:hos de cravação rasa, estuãrio de Santos (2) (FúIÃ,AFC et aL{1, 1 978).
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FIGURÂ 62 - Descrição de tester.m:nlros de cra-,ração rasa, estuário de Sa¡tos (4) Gû,FARO et aLii, L978).
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ratório. rnicialmente apresenta r:esul-taclos de estuclos ern material
em suspensão coLetado r'ìa costa c1a Nova scócia e embora não tenha
deterninado os'tipos de argi lo-mi.nerai s present-es., mostrou que to
das as populações gra'ui-o-métri-cas flocuraram de rnoclo símilar. con
clui, em decorrência, eüê¡ uma vez em ambiente marinho, tod;is as
parLiculas d.essas populações são instáveis e que, assim, o tama-
nho das partículas é mais import;rnte que a mineralogia, na f .Locu-
lação" Uma possíveJ. explicação seria de que matéria orgânj-ca atd

sorvicla obriterarla as proprieda<ies das f¿¡ces e bordas dos cris-
tais, tornando-os, então, semclhantes fí s ico-quj.mi camente .

O estudo de KRÄNK (f981) refere-se ae Estuário de Mirarmichi,
New ll¡:unswÍck, do tipo micromarê e mj_stura parci.al. Fazenclo vá
rios estudos de correlação por regressão, concl-ui_ que amostras me
nos salinas aprêsentaram tnenor floculação, em conco¡:clância com es
tuclos de 1al-:oratório. Entretanto, anostras com mai_ores teores de
mäterial ern suspensäo flocu.laram mais que amostras mais salj-nas e
corn menos material em suspensão, sugerincìo gue a concerrtração do

^t --- -.,---.-.a: : ,jnaret:iar eirì süspejrsdu e urr rit-rs pr inci¡)ai.s condÍcion¿ìntcs na torma
çao de agregados em ambiente estuarino.

HÍpoteti camente , a inexistência de ftoculação permitiria que
finos em suspensão fogsem para o mar. Eneretanto, a cornbinação de
¡raiores teores de materiaL em suspensão (e conseqllentemen te maior
probabilidade de chogue entre partÍculas) por dÍminuição c1e vefo
cidade de c.orrentes nos estuários, associad¿rs a mudanças de poten
cial- eletrolÍtico, fazem com que ocorra floculação e se deposite
mater.ial fino pre ferenci aLmente io interio:: dos estuários.

Em reslrrnof querenos aqui destacar qlte a deposição de arg!
.Las em estuários .sob a forma cle a.gregados não rlj_z respeito somen
te ã siurpres coa.guJ.ação eletrorítica. nìas envolve tarLLbén o fator
choque entre partículas, que pol: sua vez, <Ìepende das frentes de
turbidez máximas. Ora, estas frentes dependem do tipo de circufa-
ção estuarina, d.e modo que acrcrditamos podcr retomar esta qucstão
após a exposição, a ser feita adiante, sobre o modo cle circulação
<1o estuário sa¡rti sta .

't" F. S¿LlinÍdade e materiaf eìn

Estes doÍs f al_ores for:arn já
DAÐJI, 1966), visando, o primeiro,

suspen.s ¿ìo

previanente examinailos (DPUSP/

a caracterizar a importârrcj-a da
!

I

ì
I

i
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floculação no processo de formação de vasas na faixa portuária,e,
o segundo, a determinar a importâncÍa dos sólÍdos em suspensão no

assoreamento desca mes¡na faixa. Para t"rnto foram reali'zadas cole

tas de amostras dcr. água em seções dos ríod Cascalho, Casqueir:o r

Jurubatuba, Diana-sandi e cänal da Bertioga, ern diversas profundÍ

da.des. A amostragem para material em suspensão estendeu-se de 19

de junlìo de 1964 a 20 de Inaj-o de 1966, enquanto que salinidâdes é

vel0cidades de correntes foram medidas c1e 18 a 20 de mai.o de 1966.

osresultadosobtidosmostraranva]-or:esdesalini<]adesde
cr:escentes em direção ao interior do estuário, variando de 30 000

a 22 900 p,p,, de sais.
Por outro lado, verificou-se que a variação entre concentra

ções de sólidos na enchente e na vazante era míninta' e que a i1
versão de co::rentes Ínva.lidaria cálcufos buscando estabelecer pre

clomínio de transporte num ou noutro sentj-d<¡; apenas no Canal de

Beltioga e na embocadura do Diana-Sandi h.averia domínâtrci.a de m-q

terial em suspensão durante as vazantes, caracterizando então con
---t ^- =--^-^ ^^iõtribuiçao mais drl:cLa no assoreanlellLt.l uesLdÞ d!t-:clÞ r

casos as concentrações de mate'rial em suspensão varj-aram entre

t0 e 200 mg/l , enquanto que nas outras seções estaria¡n entre 5 e

50 mg,,/l .

Q.equiJ-ibrio morfológico regional, assocÍado ãs baíxas con
^, 'fícarian as baixas taxascentrações de materíal em suspensao exp

de assoreamento no Canal do Portoi a própria floculação, que te

ria lugar nas partes mais albas.do estuário, fixaria parte da des

carga sólida, pro¡:iciando o crescimento'dos manguesais'

A proveniência dos sólidos em suspensão sel:ia continental'
e a circulação estu;rrina do tipo cu¡rha salina'

Procuramos rever o assunto, por6m com abordargern d j'stinta'es

sencialmente voltada ao estabelecimento clo modo de circulação es

tuarina, Para tanto' procedemos a amost'ragens em situações de

preamar e de baixa-mar' em marós de sízÍgia de 21 e 22 de janeiro

de 1985, cobríndo a maior parte dos principâi's canais <1o estuário'
Realizamos duas seções longitudínaís: uma descle a barra clo porto

até a regíão dos largos, com 14 estações de amostragem¿ e outra

abrangendo o Canal de São Vicente e sua li-gaçãc¡ com os largos 
'com

7 estações (FIGURA ). Em cada estação foranì coletaclas 3 amos

tl:as, a I m de superfÍcie, a meia-pr:ofundidade, e a f m clo fundo'

I
I

I

I

I

I

l
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designadas pelas J.eLras T, M e B, r espec tivamente, Sendo as prg.
fundidacÌes estimadas por fio graduado e peso. Levamos ainda em

conta que cst¡ì amostragem seria representativa de uma situação de
verão,e, conseq{Ienlemente I de maiores descargas fluviais.

A respeito deste úItimo aspecto, tão importante quando se
deseja passar da determinação do modelo de circulação ã aplicação,
não pudemos obter ínformações maÍs precisas. Os dados publicados;
na área de interesse referern-se a período de ol:servações de 1966
a 1970, para uma estação no Rio Cubatão (DAEE, 1974) (FIGURA 64).

FfcURA 64 - Vazões nédias nrensais do Rio Cubatão entre 1966 e 1"970 (DÂEB ,
1974, p.49).

1. Salinidade

Os valores de saLinidades, em equivalentes de I'laCl, estão
apresenl-ados nas FIGURAS 65 e 66 . Com eles preparamos as seções de
p¡eamar e baixa-mar d.os canais do porto a ã. ,ao Vicente, apre-
senlados nas FIGURAS 67 e 68,

Am-bas as seções clo Canal do Poì:to mostran acenl-uada estratÍ
ficação ao longo dos poucos mais que 16 l<m investÍgados. Na sj-tua
ção de preämar, o estrato inferior apt:esenta rnenos que 10 ? de va
riação máxj.na de salinidade, desde a foz até o.Largo clo Canéu; o
gradiente cle salinidade sofre brusca varJ-ação na igocurva de



\

)v:/xÈ x,
uc<\
<\Ò

ìùx\, vtcsr'lrEwer

.\\

\dh\¿o\ s'

og
(

ll

-"'-2
ot2

.\>\bÒk
v/sÂNfos _<xd{\\'

FIGUR-A 63 - IocaJ-izaçãc 6as estações de coletå de água - Santos

Lt
¿?J

^*'' Þ;

S.fz.'
;Ìti1í.&#

4*{é.
""ì&"



AInostra

1T

1M

l_B

2T

2t4

')Þ

3T

3M

-)11

4!
4M

1B

5T

5M

5B

6T

6M

6B

7"t

7Y!

7B

Sa I inidade
(p.p.m. de 1,1-aC1)

29

29

¿J

27

19

¿9

29

20

28

29

22

27

)a

19

¿ö

29

L9

29

29

PREAMAR

000

000

500

000

000

000

500

000

500

500

000

500

100
000

000

500

000

000

000

000

500

Amostra

8T

8À1

8B

9T

9M

9B

107

10M

108

117

IlM
IlB
12T

L2T4

728

13r
13M

I JI1

I4T
14M

L4B

S al inidade
(p.p"n,. de Nact)

18 000

28 000

29 500

17 500

28 000

29 00a

14 000

23 000

24 0A0

17 000

27 00a

28 000

14 500

27 000

28 000

13 000

27 000

27 000

14 500

27 000

21 50A

funos tra

FIGURÀ. 65 - Va-lores de salj¡idade no Canal do porto, er¡ situações de prea.rar e baixa-¡rar.
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PRÐ/IIVIAR BAIXA-MÀR

Àmos tra SalÍnidade
p-.p.m. de NaCl.)

Amostra S a1i n idade
(p.p.m. de NaCI )

L5r
l5M
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16r
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T7T
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14 000
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6 300

tt 000

12 500

t2 300

t3 000

r4 100

FIGURA 66 -Val-ores de sau¡ridade no Canal- cle São VicenLe em situações cle
preanìar e baixa-mar.
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27 O0O p.p.m. de NaCl.
Na baixa-mar a situação é semelhante, também balizada pela

isocurva de 27 000 p.p.m de NaCl. Entretanto, a montante da esta
ção L2, no Largo do Canóu, a camada inferior tende a d.esapareccr,
aproximando-se seu valor de salinidade do da camada superior. É

ainda nesse mesmo setor que se oÌ:serva ligeira diminuÍção de sati
nidades da camada superiot:, comparativamente à situação de prea
mal:.

Par:a as duas situações, preamar e baixa-rnar, po<ìe-se consta
tar mistura de água safgada e água doce, pouco pronunciada no es
trato inferj-or, e maior no superi.or. Em nenhum dos dois casog se
configura um gradiente mais acentuado, definido por alguma var:'-a

ção mais brusca nas curvas.
Bem diversa ê a situação ao longo do Canal de São Vicente ,

em que as sal-inidades são nitidamente maiores na preamar que na
baixa-mar. Em ambas as situações alguma estratificação, mais nÍ
tida na preamar, coneça a se esboçar apenas a montante da estação
), oi-ì seJa, ¡iO LaÏgo cla PÕiiLpeba c rjiLt Súa 1i9dçãO cotrr o Larg<..r do
Canéu No demais. os valores de salinidade aumentam progressiva
mente de juzante para inontante, caracterizando uma mistura mais
efetiva de águas doce e saLgada,

2. Material_ em suspensão

Os teores de material em sr¡spensão foram ob tidos somente pa
ra a seção ao longo do Canal do porto, e acham-se apresentados na
FIGURA 69.

Provavelmente a constatação nais notável- que se pbde fazer,
de início, refere-se aos baixos teores de sólidos em suspensão ,
que se mantêm, em sua maior'parte, .na .mesma falxa de valores obti_
dos em 1964-1966 (EPUSP,/DAEB, 1966). Tal- fato parece denoLar o
propalado equitÍbrì.o do estuário santista (EpUSP,/DAEE, Lg66;FúLFA
RO & PONçANO,1976), apesar de intensíficações temporárias de ta
xas regionais de erosão por implantação de obras viárias, expJ,ora

ção de rnateriais de corrstrução e degradação da cobert.ura vegetal
da Serra d.o Mar, que vêm ocorrendo justamente nesse perÍodo de
1966 a 1985.

A distribuição do material em suspensão em sitrrações cle

preâmar e baixa-mar, pode ser visualizada na FIGUIIÀ 7O.
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FIGURA 69 - Tþores de mãterial em srßpensão no Canal do porto gItì sitì-raÇões ¿spreâIlar e baix'a-maï.
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Nas duas situaçõeg nota-se qlle as lrräìj-ore.ì concentrações si
tuam-se ao longo de toda a. seção com teores superiores a LO mg/7.,
enquanto que em baixa-mar a curva de 10 ng,/I fecha à altura do
Largo do Canóu. Este padrão é sugestivo de que. exatamente onde
os valores de salínidade índicava)r maior infl-uência de água <loce
(Largo do Canéu em baiia-mar) , há menos sóIidos em suspensão, o
que leva a supor em princÍpio que o aportè sõtidos em suspetrsão de

orj"gem continenÈal é menor que o de origem marínha,

G, Circulação estuarína

À liteïatura indica que os dois parâmetros mais caracterÍs
ticos da circulação estuarina são as distribuições de sal.iniclades
e de velocidades de corrente (cf . BOWDEN, L967').

para a porção do estuário santista abr.rngida por nossa se

ção ao longo do Canal do Porto até o Largo do Canéu, recorremos a

duas séries de rnedições cle velocidades de correntes apresentadas
' no trabalho da EpUSp/Dt\EIl (1966), realizadas na ponta da praia (Ca

nal Co Porto) e ã altura da flha Barnabé, nas proximidades das es_

tações I e 10, respectivamente . Através cle consulta à tábua de ma

rês de 1966, seJ-ecionamos as horas de medições rnais próxinas de
situações de preamar e baixa-nìar.

Adimitimos também mudança no sentido da cor¡ente, apõs ter
esta atingido veLocldade nula, cotn o que pudemos construir os grá.
ficos da FIGURÀ 71, em que represent-amos tambênr as néclias de sa
linidades.

Entre os quatro tipos básícos de circulação estuarina aprg
sentados por BOI,{DEN (1967), quaÍs sejam, cunha salina, ' estratifi

. cado com aporte (two-Layer fLoa ail;h enbraínenent) , estratifica-
do com mÍstura vertical (tuo-Layer .fLoa uíth uez.tieaL mixth'tg ) e

verticalmente homogôneos, é ao terceiro que podemos melhor assimi
Iar o trecho do estuário santista na seção Canal do Porto ,/ Largo
do Canðu. O segundo tipo, que pocleria ser também cogitado, é ca
racteristico dos fiordes, em que a mistura de águas doce e salga

;,-..-...da ocorre exclusivamente no estrato sr,rper-i-or.
Assímf a mencionada seção do estuário santísta teria paclrão

' de circulação sinrilar ao rio Tâmisa, Neste t.ipo de estuário, não
há una nÍtida separação ent::e águas doie e salgacla, e sim um au
mento contÍnuo de sal-inj.dade crn dì.reção ao fundo, scndo que o má
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ximo gradiente de salinidade ocorlîe na região <Ìe ve1<.:cidades nu
las, situação be¡r earac t-.e ri z acla ¡rara a prêamar na FIGURA 71.

No caso da seção Canal de São Vicente,/Largos , não disponros
de medidas de velocidades cle corrente. Entretant.o, neste caso,não
há dúvida que, na maior ¡:arte da. seção, o gradíente de salinid.a-
des é quase horizontal, caracterizando então uma circulação do ti
po verticalmente homogênea. Conforme já notáramos, na região dos
largos, há uma tendôncia ã maior estïatificação, tanto em preamar
como ern baÍxa-mar (FIGURA 67 e 68) .

Procuramos a seguir verj_ficar quais as implicações mais d¿
retas do model-o de circulação da seção Canal do porto,/Largo do Ca
néu na dístril:uição do material en suspensão, por meio de .orr"t.ll
çao entre salinídades e teores de material em suspensão.

Para todos os dados, obtÍvemos coeficiente de correJ-ação de
0,72 em situação cle preamar, e de 0,44 em baixa-mar (FIGUP.AS 7?.

e 73\ .

Proced.emos a seguir à corretação entre esses dois fatores ,
para os trós nívcis amostÍûdos (T, 14 c t) . cbtivcmos aii scgì]intcr;
cor::elações em preamar, T = 0,20, M = 0,30; B = 0,43i em baixa -
mar os va.Iores foram: I = 0,.62, M = 0,49, B = 0,43.

Verificamos assim que a distribuição do material em srrspetì
são não guarda relação dir.eta com a estr¿ìtificação do cstuário
I'rocedemos então as novas correlações entre salinidaes e teores
de ¡¡aterial; em suspensão, desta vez abrangendo três setores do es
tuãrio: um próximo à foz, compreeendendo as estações l a 5, um in
ter¡nediário, estações 6 a 9, e outro interior, estações 11 a 14

Desta feita obtivemos as correlações de jusante para montan
te de: 0178, 0,83 e 0,83 em preamar, e de 0t62, 0,77 e 0,3 em bai
xa-mar (FIGURI\S 74e 75) .

Esses resultados mostram que a melhor correlação observacla
na preamar para todas ás amostras, sc mantém. Ad iciona lmen te llo
ta-se qrre a nìenor correlação grobal da baixa-mar decorre d.e nìr-ì.i-or

dÍspersão do ¡raterial. em suspensão na regÍão äos Largos, coinci
dentemente com uma tendência à hornogeneização do gradiente cle sa-
linidades, conforme expuséram<.rs anteriormente.

' No conjunto podemos concluir que na preamar .o estuário apre
s,enta-se melhor definid<¡ quanto a velocidades de corrente, sali.ni
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dade e naterial em suspensão. Na baixa-m.ar sua estrutur:ação é
nor, havendo entretanto aincla boa definição de dois estratos
boa correl-ação destes com os teores de material em suspensão,
longo do Canal do Porto; na regj-ão dos ì.argos, a correJ-ação 6
to baixa.

Há portanto uma certa mudança na dispersão dos sóIidos em

suspensão nessas duas situações, que pode ser associada à maior
ou menor penetração de água marinha para o Ínterior do estuárÍo ,
conforme se esteja em preamar ou em baixa-mar.

Há gue anal-isar ainda a dÍstribução dos sól-ídos em suspensão
do estuário, com relação a seu elemento complementar, a baÍa. As
sím, haviamos proposto, ao dj,scutirmos as caracterÍsticas dos se
dj.mentos de superfÍcie de fundó, que material e¡n suspensão prove-
niente da derÍva litorânea poderia dirj-gir-se do seLor oest-,e da
baÍa para o estuárío. Parece-nos então que o padrão de dj.stribui
ção e teores de måterial- em suspensão no interior do estuärtos ,
conforme cxpusemos, vem a concordar com essa fonte marlnha pal:a
¿rq qÃl i ¡lnc am crronancãn

Entretanto, não se pode deixar de considerar que o Èj.po de
estratificação do estuário ta¡nÌ:ém implica em que, dacla a mistura
pal:cial- de águas, haja material em suspensão de origem continen-
tal- nas partes mais profundas do estuário.

Pode-se então concl-uir que, nas corrdições de descalga f l_u

vial e marés investigadas, a zona de turbidez rnáxima do estuário
santista estende-se ao longo do Canal do porto, entre as estações
I e 9 (FIGURA 70) , sendo formadi essenciafmente pol: sólidos enì

suspensão provenientes pre fel:enc ialmente da plataforma continen
tal.. Efeitos de ressuspènsão podem ocorrer, possivelmente maís na
baixa-mar, confornre sugere ã distribuição de curvas .cle isovalores
de material em suspen;ão e velocidad.es para essa sj-tuação. CompIe
lnentarmente deve-se notar que os teores de sóliclos em suspensão
são relativanente baixos, o que indica que a zona de turblclez mg

xima possa exercer seu efeíto a longo prazò, o que pode ser con
tornado por dragagens.

Outro fator a ser novanente coirsiderado é o da agregação de
partículas, sob o ponto de vista da zona de turbidez máxina e do
rnodelo de circuLação. Este úLtimo dado, no caso enì questão, mos

m9

e-

ao

mu!



tra considerável apor:te de água ¡narinha para o inte::ior do estu4
rio, à aÌtura dos l-argosi isto implica que, do ponto de vista ele
tr:o1ítico , há'condições de precipitação cle f l.ocos nessa r:egi.ão.
' Levando em conta, como já.se notara anteriormente ( DpUSp/
DÃnE, 1966), que é nessa faixa dos largos que se estend.em os ma4
guesais, pocle-se concluir que os sóIidos de origem f Ìuvial fican.¡
pre fe renci al-mente ai retidos por 1) quebra de grad j-e¡lte 

. f luvial ,
perda de energía do meio transportador e conseqtlente deposÍção das
'frações granulonétricas mais grossas; 2) coagulação eÌetrolitica
.das frações finas; 3) fixação do material assím depositado por
efeito tanto físico (coesão, velocidades crÍticas de deposição e
eros;ão) como biológico (crescimento de vegetação do mangue).

O esquema acima esbàçado é bastallte simpl-íficadoi na vercla-
de parte do materíal firlo não se fixa de ímediato. Ademais há
que considerar que ;-r s correnLes associacìas ã circulação estuari-
r¡a devem ter competência para hão só manter sóliåos em suspensão
como ainda. para promover ressusþensão.

' ¡.Ì'.t-- - *^-.¡ :^ ¡^ ^ t L^ ^..!..:-1 ^ l r^ ñ^_!^!syrqe u\., o.¿ r-rJ (tÞLuora(J É. (., ç4¡¡c¡i i.¡ù ¡ú.Lt(i, iieS j-Aï

gos, estendeise uma região caracierizada por baj.xos teores de ma

terial em suspensão. Nessa r,egião, tatìto o fator deposicional f_Í_

sÍco-químico ligado à saliniclade das ãguas já foj- ultrapassado ,
como ainda não há condições especialmente favoråveis a aumento de
choques entre as partÍcu1as, .dadas .suas baixas concentrações,

Em cle,corrência, somente na porção terr¡inal- do Canal clo poll
to voltam a haver condições mais favoráveis à agregação de ¡:artÍ-
culas. desta vez dev:'-do a altmentos locais de concentrações de só
lidc¡s em suspensão, na zona cle turbíclez máxima. Nesse sent-_ido, as
amostras de cravação rasa coleta<las no Cana1 c{o porto (amostïas 9

e 10, FIGURA 6I) não mostram caracterÍsticas texl-urais que indi-
quem ser a agregação de finos fator j-m¡:ortante nessa região.

Podemos então concluir, no que diz respeito à agregação de
partícu1as, qug, no caso de Santos, o padrão de circulação estua-
fina õ o fator deter¡frinante.

IV ESruÁruO DO rI-AlAl-¡içU

O Porto de ltaj aÍ.-Açu ate.nde, basicamente, ao Estado de San
ta Catari.na. conjuntanente com o PorLo de São Francisco do Sul,ve



rificando-se certa especial.ização nesses portos, con prêdomínio de

caiga geral no.primei.ro, e granéis no segundo (PoRTOBRÃS,1979).

Desenvolvemos no estuário do ItajaÍ-Açtì três campanhas de

reconhecÍmento e amostragem, visando sobretudo contríbuir para a

compreensão de seu regime, e elucidar alguns aspectos do assorea-
nento que aÍ se verifj-ca, em especial a origem dos sedimentos que

o causam se ffuviais, se marinhos.
Os sedÍmentos de superfície de fundo foram abordados do pon

to de vísta de sua clistribuição sazonal , para tanLo tendo sido de

senvolvidos duas campanhas, de acordo com a vazão do ftajaí--Açu
Os sedirientos em suspensão foram col-etados numa campanha especlal,
quando se refez tambêrn parte da amostragem de superfÍcie de fundo,

para possíveis cor:relações,
Para oe sedimentos de superfície de fundo, foi projetada

uma rede r1e'amostragem cobrindo desde as últirnas evirlêrrcias de pe
-..netraÇão de água salgada no estuário,. até uma pequena porção da

pJ.ataforma âdjacente (FTGURÀ 76 ) . O limite d.e montante foi estabe
I(jçI(llJ \-errL9 Plri J-r¡!,(L¡ttctvlrri5 vc¡-rJclrÞ C-t rçÞPçrLv

água salgada, obtidas por medições não sístemáticas de sali-nÍdade,
como por observações de campo sobre a ocorrência de veget-ação tÍ-
pica de águas salobras.

As amostras de água foram cofetadas em 12 estações, lla prea
mar e na bàixâ-mar, segundo a clísposição mostrada pela FfGURA 76.

Concomitantemente, foram coletadas amostras de superfÍcie de fun
do nas seções correspondentes ãs estações de amostragem de mate

rial em srrspensão.

. A. CaracterÍsticas gerai.s da circulação regional de sedimen
. tos

o estuário do rtajaÍ*Açu desenvolve-se eìn planÍcie costeira
relatívame¡ite estr:e,tta, entle mol:rosi de rochas cristal-Ínas . A pa-Ë

te mais interior dessa planíci.e apresenta terreços fluvj-ais e ma

rinhos, enquanto que sua porção litorâuea é esserrcialmente consti
tuida de sucessivas linhas cle antigas ¡:raias, configuranclc um len

ço1 de .rreiâs regressivas
Näo ol¡tivemos dados altimétricos mais detalhados que no.s

pernitissem avançar a interpretação. triltretanto, as observações de

campo e de foÈos aéreas indican evolução semel.hante à d¿r Baixada
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Santista: é prováveI que as partes mais interiores cla planicie
teira correspondam a um evento correl-ato da Formação Cananéia,
quanto que os cordões lítorâneos contÍguos devam rcpresentar
regressão pos:f landriana.

A comparação de carta de fj.ns do sõcui-o passado, com cart.as
náuticas atuais mostra gue o trecho f inal- do estuário do Itajaí -
Açu teve suas caracterÍsticas naturais profundamente alteradas.As_
sim, o estuário terminava em um braço de meandro com desembocadr¡-

. ra para N, apoiado no prolonga¡irento do morro do Hospítal; desse
meandro fazia parte o atual Saco da Fazenda (FIGURA '711 . O prg
Longamento do morro do Hospital pode ser detectado pela laje que
se situa prõximo ao farof n9 4 do molhe sul.

As principais alterações introduz_idas nessa sit,uação foranr
a construção de duas extensas linhas de molhes, uma norte e outra
suL, truncando o antigo meandro (o que or'iginou o Saco da I'azen
da). Os molhes são levemente convergentes, e críaram uma nov¿r sai
da, artificial, para o estuárío, voltada para E-NE.

ô--,.É¡^ , --- -iùE9ur¡Lru u .rr-drrL, uJ.r!:L(Jr l(Jr LL1cr! ÌL, U9 ljrdSl-L \L, l q ) , (Jllt iyi4

"foram iniciadas as obras de const::ução do porto, Em 1948 estavam
concluÍdos 233 m do Cais Comercial, o terrapleno e um armazém. No

vo trecho de 290 m e mais um armazém foram concluÍdos em 1955 e ,
final-mente em f959, encerraram-se as ohras no trecho final de
200 m ...".

Dessa forma, o estuário do ltajaí-Àçu adquiriu a conforma
ção que hoje mostram suas margens ao final da <lécada de 50.

AIén da conforrnação mrrfológica origilat da parte ternrinal Uo eg
tuário, podemos notar que os recoïtes da costa, na região de fta
jaÍ-eçu, mostram concavidade a sul, e crescimento das faixas sedi
¡nentares para norte, evidenciando então transporte litorâneo S-N,
segundo os critérios de SILVESTER (1968. I974\ .

Ora, Lrm quadro genérico da vari.ação sazonal de correntes cos

teiras (FIGURÀ 78), mostra uma tendência geral N-S, invers¿ì por
tanto da acima apontadar exceto de março a maio.

Exame de fotos aéreas tomadas no mês de junho mostram níti
do transporte rumo norte. Adicionalmente, examinamos transparên
cias de todas as imagens da série LANDSAT disponÍveis no O,II)q/Ii,ipE,

e, através da morfologia da pluma de sedimentos em suspensão asso
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ciada à saída do ltajaÍ-Açu, pudemos inferir a.seguÍnt-e sit-uação:

06/O4/1978 transporte
15/05/I975 transporLe
73/06/I977 transporte
06/06/f9e0 transporte
15/07 /797 6 transporte
L8/08/1973 transporte
23/09 /I973 transporte

S_N
c - l\l

N-S

N-S

N-S pouco acentuado
S-N

s-N

Para os meses resfantes não haviam imagens com visibilid.ade
adequada. deviclo a cobertuia de nuvens. Entretânto, aCmitindo que
o transporte de material em suspensão, detectado nas imagens, te
nha mesmo sentido que o de fundo, parece-nos correto adm.itír que,
na maior parte do ano, as correntes costeiras dirijam-se para nor
te, sendo esse o rurno predominante do transporte litorâneo.

.Por .outro lado, segundo o setor de Engenharia da Adminístra
ção do Porto de ItajaÍ o vofume de assoreamento no canal de
acesso, calculado a partir de duas sondagens ecobatimétricas de
fasadas de I ano, executadas pela Companhia Brasil.eira de Draga
g9m, é da ordem de l-80 000 m3. At,ê irg74. segundo o Plano Diretor
Portuário do Brasil, a praticagem apontava pontos localizados de
assoreanento no canal, por fuga de material do terraplerro, obser-
vando ainda que havia uma tendência à manutenção de cotas de 6,0 nr

no restante do canal
A mesma fonte notava haver assoreamento da entrada da barra

por e stranguLamento, ocasionado por um banco de areÌa disposto pa
ra SE, a partir da extremidade do mo.lhe norte. Não obstante, o

mencionado Plano Diretor Portuário do B-rasit afirma que o
porte Litorâneo predonrinante é dirigido para N.

Assim, parece-nos importante, para efeito de melhor compre-
ensão das contradições expostas na questão da movi¡nentação dos se
dimentos costeiros distinguir dois nÍveis de observação: um regio
nal . comandado por fatores cuja causa não está ligada ãs caracte-
rÍsticas da área em foco, e ouÈro local .

Entre os fatores regionais, pod.emos lembrar inicialmeñte a

geração de ondas oceânicas provenientes da faixa cìe geração máxi-
na de cicLones situada no i¡tervalo de l-atitudes 40o-6dos. São estas
ottd.as as responsáveis pelas principais tendências de movimerrtação

tran s
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de sedimentos ao longo,da costa (.SILVESTER, L974\., e, embora não
tenhamos obtido medidas de onclas para a região de ltajaí-Açu, oÞ
servações de ondas maj.s a sul são sugestivas de que as ondas oceâ
nicas da área de ínleresse venham de sul e sudeste. Além disso ,

sabe-se que, pela força de Coriolis, a tendência de saÍda de águas

de estuários no hemisférío su1 é para a esquerda, norte no caso
do Itaj aí-Açu.

os fatores locais poderão sofrer alguma variação do esquema
imposto peLos fatores re-gionais, e estarão 1igãdos à conformação
da costa, descarga fluvial e prisnìÂ de marés.

Assim, a praticagem de ItajaÍ observa que há uma tendên
cia de saÍda de correntes para suI, a partir da barra dó estuário.
Isto talvez deva à concavidade da enseada nesse J-ocal, que po
deria criar uma região de menores velocidades de correntes, para
onde se dirigì.ria inicialmente o fl-uxo estuarino, antes de to
ma r ruro norte .

Esta possibilidade, e mais a inversão de corrente costeira
qi. p.t... ocorrer em algumas épocas do ano, podem explicar a ob
servação cont.ida no Plano Portuário do Brasil de que há um engor-
damento <le ambos os molhes do tado externo, enquanto que o cresci
mento do banco de areia que estrangula a entrada da barra se f.az
para sudeste.

Este último fato, aparentemente contraditório, prend.e-se à

circulação local dos sedimentos, e será retomado quando da discus
são da proveniência dos sedimentos de superfície de fundo.

B. Vazão fluvial- e amostragem

Tendo em vÍsta a premissa l:ásica do presente Lrabalho, de
que os sedimentos da superfÍcie de fundo repreSentam uma ¡:esuILan
te da dínâmica sedimentar, incluindo aÍ a cÍrculação das águ-= I
deve-se ponderar os resultados obtidos én função de uma relação
básica entre descarga fluvial e penetração da água do mar.

Com efeito, o avanço ou recuo da água salgada movimentada pe

las marés no estuário äo ftajaí-açu, tenì reflexòs efetivos na se

dimentação estuarina, dependendo esta úÌtima da relação entre dois
fluxos básicos: os de correntes de maré, que adentram o estuário e

provocâm barramento; e o fluvial, que a estes prirneiros se contra
põem..



r71

. Dessa forma nos pareceu básico iníciar a análise pelo conhe

cinento do regime sazonal do Itajaí-Açu. Além do reconhecimento '
para o ItajaÍ-Açu, de um período de "águas altas", de julho a ou

tubro, e um período de "águas baÍxas", de dezembro a maio, não

identificamos nenhum trabalho gue caracterízasse os dados hidro
gráficos da área de interesse.

Atendendo a nossa solicitação I o 29 Distrito do DNAEE, se

diado em Curitiba, enviou dados de vazão de Itajaí-Açu e do Ita
jaí-l'Îirim, refer:entes a uma série de 44 anos, de 1935 a 1978-

ns estações de observação foram escolhidas imediatamente a

¡nontante da última estação em Que se detecta alguma variação de

nÍvel d'água fluvial por barramento da maré;. são elas as estações

de ïndaÍaL e Brusque.
Para essas duas estações foram calculadas as r¡.édias ¡nensais

de vazão, bem como seus desv j.os-padrões . Adicional-mente é apresen

tado um coeficiente de variação que é a razão entre desvio-padrão
e.média: quanto maís se aproxima da unidade, menos as médias são

representativas .

No caso do ltajai-Açu' os principais resultados obtidos
acham-se apresentados nas FrGUR-A5 79s 80.

O ltajaÍ-Açu apresenta dois máximos e dois mÍnímos de vazão.

os de svios-¡:adrões das médias mensaÍs são elevados, aproximando-

-se da média no mês de agosto. Isto mostra um regime em que a uma

certa regularidade sazonal , impõem-se episódios de grandes descar
gas. Não é o inÈuito desta anáIi:se chegar às causas das variações
de vazão desse rioi entretanto, pel-a sítuação da bacia do rtajaí-
eçu, ê possÍveJ- que chuvas orográficas, sazonalmente associadas

à chegafla de frentes polares, possam causar rápidas cheias. Nesse

sentid.o, deve-se consíd.erar que o coeficiente de variação do mês

de agosto, próximo da unidade, sugere que. as variações de médias

mensais <lesse mês estejam associadas a uma oscilação da época de

óhegada de frentes de primavera, respousáveis, provave Imente , pe lo
nitido máxirno assinalado entre setembro e outubro.

A partir desses dadosr esperava-se que a amostragem efetua-
da na prlmeira campanha de sedimentos da superfície de fundo,ter-
-se-ia siLuado em perÍodo de cheia do rio, quando, estatisticanìen
te, a vazão do rio teria superado a marca das méclias do máximo se
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t{6dta das mêii¿s anr¡¡ls ii.,¡ ' aoz,a r3l"
De5vio-padrão dôs nõdlÀs anuals (S¡) = 67,6 m3/s

sl/¡l . 0,33

l.tédia das náxlmôs anuals (;2) .1919,8 û¡3/s

Desvlo-padrão dôs r¡ãxirìas anuais (S2) = 900,3 m3/s

s2t-x.- ' g 
'47

Hédta dòs míninas ¡nuils (i3) ' 36,3 m3/s.
Desvio-9adrão d¡s rnínimas aiuais (i3) - .¡3,8 n3/s
s3 /i, " 6,36

fiOTÀ: 0i dados ôqul apresentâdos foram caìculados ù Þðrtir de unra

.. sérle completa de obselvôçôes ôbrðngendo um perÍodo de 44
- lnos (1935-t978).

d'fcURJ\ 79 - Pri-ncipais caracterÍsticers de descarga do rio Itaj aí-¡.çu, na es
taÇao de Ir¡daial.

'FIGURÀ 80 - Irepresentação gráfica dos <lados de descarga do rio ltaj aÍ ,
(nédj-as nBnsais de L935 a 1978), na estação de Indaial.
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cundãrio¡ que ocorrem en fevereÍro.
' Assj.m, essas amostl:as correspo¡rderiam a unì periodo em que a

descarga ffuvial ia adquirindo sua força máxirna contrária à pene

tração das marós, não senrlo representat-iva da fase de maior des
carga fluvial, que só ocorreria entre setenJ)ro e outubro.

No entanto, é prèciso considerar que, das .variações observa
das nas médias nensaís, especialmente no mês de agosto, a asserti
va feÍta anteriormente deve sei tomada com ressaÌvas. O significa
do da amostragem cle 1982 sõ pôde ser anal-isado-cle modo mais real
após a obtenção dos dados especÍficos referentes a 1982, já em

1983 (FrcuR¿, 81).
Uma revisão e avaliação quatitativa dos dados de vazão do

ItajaÍ-Açu, realizada em 1983 ño 29 Dístrito do DNAEE em Curiti
ba fo.i fortemente sugestiva de que se possa provavelmente vír a

definir dois comportamentos básicos para o rio: em perÍodos de

pluviosidade moderada, a distribuiçao de vazao segue aproxinadanen

te o padrão da curva média da FTGURA 82, Porém, em anos excepcio-
nàlnlen+-e chuvcsos, ocorren mãxi¡nas 'Je .inve::nc, sempre rnals ele,,ra
das que as máximas de verão.

Ora, os dados então disponÍveis, referentes a 1983, indica
vam ser esse um ano de altas vazões, ou seja, excepcionalmente
chuvoso, de tal- sorte que o período de águas al-tas de inverno de

veria ser mais pronunciado .

Essa previsão confirmou-se, alj-ás de modo catastrófico, con

forme pode-se verificar na FIGURÀ 82.
Os dados de coeficiente dé variação (FIGUR.A, 82 ) são sugesti

vos de grande irregularidade de vazões de julho a setembro, me

l-horando em outubro e novembro.
Pel-a FTGURA 82 veriiica-se que a vazão do-rlo, .no momento da

coleta dos sedimentos de superfÍcie de fundo (final .de junho -ini
cio de julho) estava em torno cìe 700 m'/d, pelo segundo mês conse

cutivo (média de maio = 766,0S ¡n3/s), valores comparåveis ao pe

rÍodo de maior vazão de 1982 (FIGURA 81 ) .

Dessa forma, acfedita-se que os sedimentos então coletados
ref liLa¡n as fácies de superfície de fundo do estuário já adaptado
a condições de, águas altas, porém não excepcionais (que. correspon
deriam à situação imediatamente seguintes às cheias excepcionais

l

l
l
l
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estaçao de IndaiâI, para o ano de 1.983.



do mês de j ulho )

Þor outro laclo, o maLerial- em suspensão foi coletado em 5 e
6 de outubro, ocasião em que o rio apresentava, pela curva de 1983

(FIGURA ) vazões em torno de 300 m3,/s.
Mais precisamente, a partir de dados diárÍos de vazão, sa

be-se que a vazão do ItajaÍ-Açu na estação de Indaial era de
288,5 m3/s dia 5 e 240 n3 /s dia 6 cle outubro.

Esses val-ores aproxirna-se daqueles que ocorreram durante a

campanha de J982
Em sÍntese, em termos da vazão do rio, pode-se di.ze:: que a

campanha de 1983 processou-se sob conclições comparáveis ãs d.as va
zões rnédías máximas e mÍnirnas de 1982.

Em decorrência, e de modo bastante simpfificado, pocle-se es
timar que o conjunto de dados obtidos nas campanhas de 1982 e de
1983 podem ser projetados para situações de descarga significati-
vas, realizáveis em um único ano.

I C. Variações recentes da morfologia do fundo do estuãrio

Realizä¡nos uma comparação entre as edições exj-stentes da
carta DHN 1801, com o objetivo de observar as tendências evoluti-
vas da morfologia sub,equática na área de interesse do estuário do
Itaj aÍ-Açu.

As cartas comparadas r amlcas na escal-a I:15 000, correspondem
a:

- J"a. edição, publicada en I3/L2/1936, Ievantamento de 1935, com

pequenas correções no perÍodo de 1937 a 1949, correta atê
30/09/r9s5.

- 2a. edição, publicada en II/06/1957, levantamento de 1956,
pequenas Çorreções no perÍodo de l-958 a 1980, correta
30 /06 /82

A cómparação tem caräter mormente qualitâtivo e é apresenta
da nas FIGURAS 83 e 84 , destacando-se as mudariças que seguem.

Na região l-itorânea observa-se na carta da edição mais rng

clerna, ampliação da ãrea de profundidades menores que 5 m ( ou
seja, há engordamento) a norte e a suf dos ¡nolhes. de proteção
da barra.

com
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A norte do molhe norte o cot'rt-orno çl¿ isóbata de 5 m mar¡tém-
-se paralelo ao traçad.o antigo, apenas desl.ocando-se em direção ao
mar abe-rto. Por outro lado, o sul do molhe sul, na eclição mal_s

anti.ga, a isóbata - 5 m apresenta urna reentrância até bem próxi-
mo da linha de costa, com profundidades mais ao largo em torno de
6 m. Na edição mais recente da carta 180I, esta rnesma curva moÊ
tra-se retificada, sugerindo acreção de material de funclo neste
local-

If34

demais áreas
anrbas as edi

' O restante do contorno da curva de 5 m, nas
litorâneas é nruito semel-hante, senão coinc_i_dente, em

ções da carta 1801.
Situação semelhante ê observada no contorno cla isóbata -10m,

que embora não seja o mesrrìo nas cartas das cluas edições, situa-se
aproxj-madamente ã mesma distâncj-a da costa. As d.iferenças no con
to::no clesta última curva devem-se provavelmente à maior densiclade
de observações do levantamento efetuado para a carta da segunda
edição

No interior do estuá{io, a montante do banco da margem es
querda, situado em frente ao porto, observa-se nas duas cartas; ,

que as formas do canal, bem como as dos bancos situados nas mar
gens convexas permanecem as mesmas em ambas as cartas. Por outro
lador â's,profundidades do canal principal são serûpre maiores na
versão mais antiga da carta DHN 1801. Esta situação é evidenciacla
pela diminuição das áreas abrangid.as pelas curvas de 9 m e

10 m traçadas nas FIGURAS 83 e.84.
Na área terminal do estuãrio, que compreende a bacia cle evo

J.ução. e ca¡ral de acesso, observa-se tamb6m uma certa manutenção da

forma do canal de maiores profuncliclades, embora na carta mais an
tiga a largura desta faixa de maiores profundidacles seja menol:.

Ai-nda na área terninal do estuário observam-se na carta c1a

segunda edição, profun<lidades ligeiramente maiores, sobretud.o na
barra e bacia de evolução. Estas mud,anças devem refletir as su
cessivas remoções de materlaL de fundo por dragaglem, desenvolvidas
mais recentemente

Exemplos desta situação ocorrenì no banco da ,n^ígenr esque::cla,
situado em frente ao cais, eue se apresenta bem menor na carta
mais recente, e tambóm ¡ro banco arenoso cla l:ar::a, quase j-nexisten
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te na carta da 2a. edição.
As observações sobre as variações de profr,rndidades a partÍr

clas duas ectiçõäs da carta 18Ol cla DIIN, emL:ora devam ser tomadas
como avaliações qual-i-tativas, sugerem como modificação mais signi
ficativa a redução generaliza<fa de profundiclades no setor clo in
terior: do estuário situado a montante do cais e nas áreas litorâ
neas situaclas imediatamente a norte e sul dos molhes protetores
da barra do ltajaÍ-Rçu

As modificações observa.das na po::ção terminal do estuário ,

compreenclendo a bacia de evolução e canal cle acesso, foram ocasj-o
nadas por <lragagem.

No restante e de manej.ra mais geral, verifica-se uma

tendência ã manut.enção da forma e deposi ção do canal de ma.iores
profundiclades no interior do estuário, bem como a manutenção Ca

morfologia suÌ:aquática em toda a área 1j-torânea maj-s afastacla da

barra.

D. CaracterÍsticas dos sedj.mentos de superfície de fundo

1. Resultaclos obtidos na canrpanha de Lg82

Observações reatizadas durante a amostragem

Durante a carnpanhã de amostragem na área de interesse foram
realizaclas, simultaneamente ã coleta, descrições táctil-visuais
sobre as caracteristicas dos sedimentos recolhidos. Dentr:e

as informações destacam-se a composição granulométrica estS-mq

da, consistência, presença de restos vegetais, estrutì.ìras se

dimentares, coloração, e p:r:esença de restos cle organismos e/
ou organismos r¡ivos.
A sistematização dessas informações para o conjunto das amos-

tras recolhidas na área dc inter:esse, permi-tiu a elabo::ação
do mapa da FI-GURA 85, cujos elementos principais são clescrj.
tos a seguir
Na porção supcri.or do estuárjo, a rnontante do perfil das amos

tras 7'2-73-74, ol:servam-se sedimenLos cle composição mista ar
gi-losa e arenosa com colorações castanha a amarronzada en sq
perfÍcj-e passando graclual.mente crn cli.r:eção à base para colora
ção ci.nza mais escura. As cores castanha e rìÌarrorn inclicartn pro
veniôncia fllrvial de aporte terrí.geno, que gradualmente vai

forte
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FIGURA d5 Classificação das
anpstras de acordo c-om a descri-
ção de car.po - caneanha de L982-
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se aclaptando ãs conclições naj-s r:eduto¡:as <la parte cinza das
amostras.
As porçõcs .c1e seclimentos maj-s are¡rosos distribuenì-se em fai-xas
al-onqadas e esLreiteis, sobretudo r-Ìas nì¿ìlîgens convexas, tencft:
um clesetrvolvimento senrelhante ãs ba::::as de meandro clos can.ris
ti.picamente fl-uviais, quer se consj.dere ã porção do Itajaí-açu
em que jã começa.r prevalecer urn regime mals fl-uvial (a lriont-an
te <la seção 72-13-74) r euer na regj-ão já tipicamente estuarina,
comc é o c¿rso do banco arenoso situado ¿ì alLura da bac1¡l de
evolução, clefronte ao cais da PORTORRÃS.

Airrcla a ¡no¡rt-.ante da seção 72-73-74 concentrarn-rìe as árc,as cle

exposição clo embasarnento seclj-rnentar rnais antigo, atestadas pe
1a presença cle sedj-mentos mais consistentes, fr:eqtler:temcnLe ¿t

present-.anclc-r restos cle conchas e/ou pr:esença cle "sej-xos" ,1;
rrrateria] arg-i-loso mais coeso, rnistura.do em a.reias mais grossas
( amost-ra B2) . F:;s¿rs; áreas cre expos:i-ção do enrl-r.rsamenL<¡ ntai.s an
tigo encc¡ntr:am-se preferencial-rncnte junto ãs margens côncavas,
qtic apr--escntanì na porção emerîsa feiçôes cle er:osão intc¡¡s;a, c9
mc sdla¡:amenl-o e clesbarrancamenl-o cle ìnarçtens, como por: exemplo,
ã altura dzr estação 8I.
Nesses l-ocais o embasamento sedimentar mais antigo encontra-se
pra.ticamente em erosão, sendo que algumas vezes (ponto 74) o

amostrador recupera ¿rpenas fragmentos do substrato, coi¡ertos
por pe1Ícula m.iIimétrlca de maLerial argiloso oxidado.
A jusante do perfil das enìostras 72-73-74 até a barra, ocorrem
sedj-inentos tanto de composi-ção alîenosa como argilosa, ¿ìplresen-
tando cglo::ação amar:ronzacla característ-ica cle material oxi-claclo,

sempre recobrindo material c1e mesma granulornetria e coloração
cinza escura. Neste setor, especialmente lras ¡:roximidacles rfas
arnostras 6B-69-70, observou-se um espessamenl-o cla porção supe
rior de material oxidado c¡ue atinge espessuras cle 5 a 6 cm t

Índicanclo uma deposição nais intensa deste tipo de mater j.¿r1.

Lev.rndo em conta c¡ue a coloração amarronzad.a ó caractcrr:ísti-
ca de ntaterial terrigeno, oxiclado, de apor:te flur¡ia1, ¡;ocle-se
supor qlre é neste sctor que se processj¿ì colu maior intcnsiclade
o efeito do barramento Þor rnarés, oc;¡sionando a decantarç:ão de

sedi mentos
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'No Saco da l¡azenda observanl-se anìosjtras de conrposição ¡naj_s fi
'na/ exc l-us j- vamente si1to-argil.osas, onde a coloração a¡ital:ronz-¿r

da ó dr¡minanL€:, sugestiva de deposicão, tanto de mater:íaI oxi.-
dado carreaclo pelo estuár:io, como da remobilização de mater.ia.ì.
de te rraf-rlenagem das margens .

Ainda na porção terminaJ, do estuário, junto aos pontos 29 e

32, obrervaran-se â.mostras de Çomposição argilosa na base e a.re
nosà rro topo, constituindo duas. fases disti.nt-as. Assitn, 'a por

. ção arenosa é excl-us ir¡amente arenosa e se sobrepäe, por cÕnta
to brusco, ao nat-.eriaL argíloso basa-l-. Ësta situação dcvc coI
l:esponder ao ¿ìv¿r.nço de areias mar:in}ìas, transportadas por: al:
raste e¡r díreç:áo ao intel: j"or do estuár-i.o.
A região fora cla barra é caracterizarla por duas áre;rs de seCi-
mentos de diferentes composições, aren.osas e arqilo-sl.Ìtosas ,

be¡¡ cl j. f erenciadas , não se observando, ä e:lecução das amostras
7,8 e L6l a preseuça de material oxida.clo. Junto äs pr:aias e à

saída no::te clo estuário pl:edomina mater j.¿rl arenoso. q1:a9e sem
' 1*¡ri 1ar. 

^^ 
õ^] ^-..":^ ^ìñ.¿r ^ì .,r- ^-],^ -*-,;r^ñ¡"\ã* ^.: t

tes e ar:giJ-as de coloração cinza escura, sem a presença de ma

terj-al oxj.dado. Apenas nos pontos 'l , 8 e 16 observc¡u-se peque-
na pelicula de materiaL ¿rcastanhado, indicanrio contr:i-buição
f .l"uvial para o próprio nateriaÌ t-ransporLðdo pelas c()rrel-rl-es
costeiras ma j-s próxÍmas .

b) Classificação textural

. A distribuição faciológi.ca apresentada na. FIGURÄ 86 foi feita
segundo a classificação textural do diagrama t::iangúJ.ar de

.SHEPARD (1954, in SUGUIO, 1973) .

Esta classificação. não obstante selî neces sa rj.amentc numérica,
tem a vantagem de dar uma descrição maÍs facilmente perceptÍ

' veÌ do sedimento, já que se aproxilrra .bastante de sua descri
ção táctif-visual.
Ela indica, para a área da plataforma. a N da saÍda do estuárÍo,

. uma gradação c1e areias ató argílas. Estas úItimas configurarn
utna mancha de linìite grcsso nod,o N-5, enquclnto que as areias
ade¡rtram o est.uârio, contornando o molhe N, Os siltes, por sua
.vez, delimitam uma clara zona rle influência na pàrte su1 da
porção f inal-. do estuário e ocupanì uma expt:essiva porção da pJ-a
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taforna a sul da clesembocadura do estuár:io, após o que se sepa
ram das areias próxirnas ã região praial.
Essa distribuição sugere um transporte N-S, que carreÍa sedi
mentos arenosos para dentro do estuário atê após a altura da
amostra 29, com influência reduzida na altura d.a amost.ra 32
(silte argilo-arenoso) . Indica tanbém que a parte terminal do
estuário é cl-aramente dividida em duas porções longitudinais ,

predominando síltes na metade sul, que se esLendem ã plàtafor-

Dessa maneira, a circuJ-ação de sedimentos na porção terminal do

estuário é indicativa de um esquema bem definido de entrada de
material grosso em faixa que perlonga o molhe norte, e saÍda
de materíal fino a sul dessa faixa. Naturalment.e, não se pode
excluir que haja entrada de siLt,es da plataforma estuário aden
tro, de tal sorte que a lÍngua de siltes que se estende após
as a^oâtias 32 e 33 representam, em conjunto co¡n as areÍas, um

límite de avanço da água salina por ocasião d.as preanares,
.^ ¡.- -a- :..- - ^r.-:--rv tes Ldlr Le cld d r ed eS LL]craclA LrO i:.:StudIlo, tcrir (jûm() (.) i.rACO ûa I â

zènda, até a Lracia de evolução, revela uma predomÍnâ¡rcia de ar
gÍlas siltosas, com algumas exceções, a seguir discutidas.
Um banco arenoso delineia-se na altura das amostras 59 e 62.Le
vando em conta observações de campo efetuadas a montante da b_a

cia de evolução, já na porção fluvial do ILajaÍ-Açu, que reve
l-aran forte corrente e erosão acentuada nas concavidades de
meandros, parece mais provável rel-acionar o crescimento desse
banco ao aporte fluvial, e não da derivação do materj.al areno-
so cìa plataforma ,

Defronte a esse banco arenoso, e apoiando-se no final do cais
da PORTOBRÁS, define-se uma mancha siltosa mais ou menos con{-Í
nua. É possÍvel que essa mancha, bem como aquel-a definida em

torno das âmostras 48 e 49 sejam em pãrte origina<las por fuga
de material do terrapleno. Esta questão já havia sido apontada
no Plano Hidroviário Nacional, e , se iiver somente essa orí
gent, d.everá ser re;olvida com a consolidação das obrag que

atualmente se cìesenvolvem no cais.
Já os sedirnentos arenosos entre os espições das .amostras I09 ,

lI0,l-11. e 113 acham-se bastante próximos da frente de penetra-
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tração do materiaL arenoso da ptataforma. Observações de cag
po mostraram ainda acúmulo de areia na pçrção NE da área entre
os espigões da amostra lt4, Assim, a tendência de penetração
de areia da plataforma ao longo do molhe N pode ser retraçada
estuário adentt:o até a altura do espÍgão que se situa entre as
amostras 10B e 109,

c) Diâmetro médio

A distribuição dos diâmetros médios difere da classific'ação
textural de SHEPARD, pois descreve uma tendêncía estatistj-ca-
mente obtida, buscando uniformizar inclusive populações de da
dos com distribuição não normat (bimodais, por exempJ.o) .

O padrão obtido, representado na FIGURA 87, mostra uma distri
buiçao faciologica bastante concordante com a obtida at.raves
da classificação de SHEPARD.

Assim, na tegião da plataforma tem-se, da costa para E, passa
gem de areias para siltes (estes com d.lversas gradações), con

' figurando mais nitidamente o paclrão de transpôlîte N-S anterior
mente sugerido. A N do molhe norte, e ad.entrando o estuário
até pouco após a amostra 26, tem-se uma mancha de areias finas,
que são os sedinentos cìe granulação mais grossa detectados em

tocla a área cle estudo. Esta mancha de areia fina deve cÕrres
pot'rder à porção final de um banco de areia, provavelmente enri
quecido com areias mais grossas provenientes da zona de arre-
bentação próxirna do molhe norte.
Neste mapa, a zona principal de penetração rle sedimentos pelo
avanço, da ãgua sali¡ra pode ser clelineada até pouco após a

amostra 32, por meio de uma faixa de areias fÍnas, siltes gros
sos é sj.ltes ¡nédios. A métade su.l da porção final do estuário
é dominada por sedimentos mais finos (sil-tes finos e siltes mui
to fj.nos). Esta situação no conjunto é similar à indicada no

. mapa prévio.
Cabe aqui retomar a questão do banco arenoso, aprêsentada ao

final da exposição dedicada à circulação regionaJ- de sedimen
tos, para destacar que essa feição sedimentar 'Sofre influência
de fatores de ordem regional e local. Do ponto de vista regio
na1 , o banco deve crescer por adição de material proveniente da

deriva lit.orânea predominante sul-norte, com alguma reversão



ii:L,--
':

FIGUR.A 87 - Distrjbuição do
diã-retro nédio - caÍ'pa¡fra de
l-9d2.

..1)' u'
i

t'.u' I-/," I

i r..

i'\

o ]km



193

d) Âssimetria

Do ponto de vista dinâmico, interpretaÌÐs, por hipõtese, á¡eas carac
terizadas por assÍrnetrias negatÍvas como sendo sujeitas a um

processo de lavagem, o que explicaria a tendência à remoção de
seus componentes mais finos. As ápeas de assimetria positiva
indícariam regiões em que há certa tendência ã deposição, por
â1gum tipo de barramento ou interferêncía dos agentes d.e trans
porte.
Na área estudada, a partir da distribuição da assimetria (FIGU
RA BB) podem ser constatarlas, segundo os critérios anteriormen
mente expostos, as seguintes zonas principais de movimentàção:

Na plataforma, uma faixa aproximadamente N-S, com Ínf l-exão pa
ra a ponta do molhe sul. Esta faixa deve representar a zona d.e

mais intensa movimentação local .

Imedíatamente a N do molhe norte, contornando-o em direção do

. estuârio, coloca-se uma mancha de sedimentos com assÍmetria ne
gativa. Esta most.raria que, no processo de carreamento de a¡eÍa
da plataforma dentro do estuário, já evidencÍado pela anã1ise.
dos rnapas precedentes, uma ação mais enérgJ-ca da penetração da
corrente se verifica até pouco a1ém da amostra 29. Esta situa-
ção serve de elemento de suporte para a determinação do linite
mais efetivo de arraste provocado pela penetração de água mari
nha.

No interior do estuário, até .o final da bacj-a de evolução, no
ta-se um predomÍnÍo de assimetrias negativas. que se estende
em dÍreção à barra até após as amostras 30 e 31. Considerando
que a montante da bacia. de evolução o regime estuarino cede
passo rapidamente a um regime fluvial ( de contínua remoção de
fÍnos por lavagem), pode-se int.erpretar essa predominância de

. assimetrias negativas como indicativa de capacidade do sístema
estuarino em promover a remoção barra afora dos sedi¡nentos mais

fÌnos. Esta situação é sugestÍva de um predomÍnj.9 da desearga
fluvial no balänço resultante da Ínterferência rio-correnl-es
de maré.
Das regiões de domÍnio de sedimentos de assimetria positÍva des

taca-se a faixa da pJ-ataforma orientada aproximadamente no.l:te-
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norte-sul, por ocasião das mudanças de rumo de corrente costei
ra. Entretanto, nota-se que há uma contj-nuidade das areias do
banco para o interior do estuário, conforme mencionamos, para
a qual provavehnen¿e contribuero . fatores locais, quais sejam ,

correntes associadas ao prisrna de maré.
Para o interiol: do estuário, até o final da bacia de evolução,
dominam sil-tes finos e siltes muÍto finos, com as exceções a

seguir discutidas
Nas proxj-midades da amostra 62 delineia-se um banco arenoso
(areia muito fina) que se expande para jusante na mancha de
siltes médios das amostras 59 e 60.
Siltes médios são ainda encontrad.os entre os espigões do molhe
norte, atê a altura da amostra I09.
Essa distribuição concorda bastante com a discutida no mapa an
terior, e pode ser da mesma forma interpretada.
Entretanto, alguns outros elementos tornam-se agora mais suges
tivos: a hancha de silte.s médios (amostras 59 e 60) alongan
<io-se para jusante, bem como a Íaixa de siltes finos (amostras
'7O, 68, 65, 63,64,6It58,57 e 55) que se colocam em contj-nuida-
de com o banco d.e areia, e que tambõm. se espaì-Lram para jusante, parecem incLi

car gue o crescimento do l:anco de areia .(amostra 62) se faz
mais por acreção de material- vindo de montante, ou seja, do

iio, que de materíal arenoso da plataforma.
Ao longo dos espigões do molhe norte coloca-se uma faixa de

siltes fínos que chega a atin.gir o molhe sul ã altura da amos

tra 40, Por sua ligação imediata com o material maÍs, grosso
que adentra o est-uário, sugerem que as correntes de enchent.e
possam carrear sedimentos até pouco a montanté da amostra 50 ,

ou seja, quase até.o finat do molhe norte 3 Esia constatação es
tende s igní flcatj. vamente a área de influência de sedimentação
por efeito de narés, que o mapa prececlãnte indicava situar-se
cerca do espigão que se coloca entre as amostras I0B e I09.
Nesse sentido, a mancha de siltes finos próxi¡na da amostra 49

tanto pode repr.esentar uma migração para jusan.te dos siltes fi
nos, que chegam até a amostra 55, como se constítuir de mate
rial" de fuga do terrapleno, ou ainda estar associada à penetra

ção da água salina
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sul e situada entre as. duas áreas de assimetria negativa pri
meira¡nente citad.as, estendendo-se para o estuário até pouco
aIém da amost-ra 32. Esta faixa parece indicar, fora da barra,
uma região de interferêñcia entre a corrente costeira e a zona

' de deriva N-S adjacente ao molhe norte. Barra adentro, deve cor
responder ã zona de máxima interferência entre a água saLina e
o fluxo fluvial , indicando, pois uma região em que se pode es
perar assoreamento importante por decantação de finos.
Mais para o interíor do estuário, é interessante notar que pou
cas áreas de assimetria positiva, situadas entre.os espigões
do molhe norte, devem denotar acreção de material com adição de

fÍnos.
A nancha de sedimentos de assimetria positiva junto ãs amos-
tras 59 e 62, demarca a presença de um banco de areia, sugerín
do que duranLe seu crescimento haja adÍção de finos.
A mancha de sedimentos simétricos no entorno da amostra 55 po
de ser indicativa d.e uma tendência à fornação de um banco dei sedimentos ao lor,go ,f,aqliela f aixa clo cais.

, A distribuição de assimetrias negativas no Saco da Fazenda é
curiosamente sugestiva de boa movimentação de suas águas. Esta

. indicação deve, porêm, ser ainda tomada com reservas.

e) Curtose

O padrão de distribuÍção da curtose mostra que val-ores lepto
cúrticos ocorrem de ambos os lados externos dos mol-hes norte e
suI, na foz do estuário, e a montante., a1ém da seção 78-79-80.
Valores platicúrticos dominam o restante da área (FIGURA 89),
Se admitirmos que as populações leptoçúrticas descrevem popu-
lações mais homogêneas, e as platicúrticas mais heterogêneas ,

com relação ao agente de transporte, ou com reJ-ação ã área-fon
tef torna-se possíveI a j.nterpretação que segue.
Os sedimentos leptocúrticos da plataforma estariam associados
ã faixa de movimentação de sedimentos próxima da zona d.e suz,f ,
havendo então tendência à constituição de populações adaptadas
a essas condições dinâmicas. Mais ao largo, passariam a domi-
nar sedimentos constituidos pela mistura de diversas popula

ções, dada a deriva de sedimentos ao longo da costa, bem como

ã prõpria contribuÍção esÈuarÍna.
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No interior' do estu{rio, pocle-se notar que faixas ]eptocúrticas
ocupam as concavidades dos meandros, opostas a faixas platicúr
ticas, estas onde hå acreção de materÍal sedimentar.
Usando este indícador, de modo empÍrico, parece-nos poder, Èen
taÈÍvamente, dístinguir uma zona estuarina, caracterizada por
adição de diferentes populações originais, desd.e a foz atê a
seção 87-88-89, a montante da qual caracteri z ar-se- ia o mencio
nado padrão fluvial

f) Distribuição das porcentagens de areia
Com o ob'jetívo de avaliar a. distribuíção de material arenoso
na área de ínteresse foram plotadas em planta as porcentagens
em peso das classes granulométricas superiores a 0r062 mm,para
o conjunto das amostras analisadas.
Após a plotagem, foram estabelecidos arbitrariamente os
val-os: 0 a l-0?, 10 a 202, .20 a 50? e maior que 50?, e em

da traçadas as respectivas curvas de isovalores.
A separação das classes granulométricas correspondentes

Ínter
segu!

ãs
arelas (maiores que 0,062 mm) tem ímportância realçada devido
aos diferentes ¡nodos de transporte dos mate!:iais arenosos e
si lto-argi l-osos .

Os materiais arenosos, embora também possam ser transportados
em suspensão, são predominantemente transportados por arraste
de fundo, especialmente em condições estuarinas¡ onde as velo
cidades de fluxo não são geralmente altas o suficiente para
nanter areias em suspensão.
Já o material- silto-argi loso . mais fino, mesmo em condições de
menor energia do meio (menor velocidade e turbulência) , ainda
pode ser mantido em suspensão, sendo este seu .modo preferencial
de transporte .

A partir do mapa das porcentagens de a.reia no estuário do
ItajaÍ-eçu (FrcuRÀ 90) é possíveI separarmos três setores, d.is
tintos quanto ãs distribuições do material arenoso nas amos
tras.
O primeiro setór, situado a montante clo perfil das amostras 6B-
69-70, ê caracte.rizêdo por maiores quantidades de materiaL are
noso disposto em faj.xas gstreitas e alongadas localiãadas nas
margens convexas. Nas margens côncava_s e nas porções centrais

i

I
I

ii'



FIGURA 90 - Distribuiçåo das porcentagens de areia.

*...-.::".:::"
it"""ï.,'
fllll ll"* -.*
[i:J.l]-"-."

ffi.*"
t-'):-.ô.É4¡.ôU ¡btôd s. - ddr€



200

do canal encontram-sê sempre amostras com teor de material are
noso inferior a IQ% Le¡n nêdia de 1 a 5?), sendo que em alguns
locais (ponto 8I p.ex.) observou-se a exposição do embasamento

sedimentar mais antigo, atestando a predominância de processos
erosivos.
Esta distribuição de material arenoso sugere uma circuLação se

mel-hante ã de canais fluviais meandrantes, onde as máximas ve
locidades de fluxo concentram-se nas nargens côncavas, hdvendo

uma diminuição de velocidade. e conseq{Iente deposição de mate

rial arenoso nas margens convexas
O mesmo padrão de distribuição de material arenoso, mantém -se
para as amostras localizadas mais a montante (96 a 107) .

O segundo setor, cofoca-se a jusante .do perfil das amostras
68-69-70, estendendo-se ató a barra, e aPresenta uma distribui
ção de material arenoso diversa da anterior.
Neste setor, embora ainda haja uma certa tendência de concen

tração de material arenoso junto ãs margens convexas, o padrão

mostra-se mai,s compiexo, evidenciando a interferência de ou

tros processos na distribuição do material arenoso.
Imediatamente a jusante da bacia de evolução, englobando as

amostras 63-64, 60-6I e 56-56-58, observa-se uma área de maio

res concentrações de material arenoso, disposta transversalmen
te ao canal, truncando o padrão anteriormente observado.
É provável que a maj.or concentração do material arenoso neste
local seja o resultado da deposição comandada pelo barramento

lmposto pelas marés ao fluxo fluvial , que teria sua velocidade'
reduzida ao máximo neste trecho do canal do ItajaÍ-Açu'
Mais.a jusante, nas proximidades das amostras 39-40, encontra-
-se outra área de maior concentração de material arenoso, dis
posta transversalmente ao canal , Esta segunda área apresenta a
mostras com menores quantidades de material arenoso (teor mãxí

mo = l-6 8) e também encontra-se menos desenvol-vida..
Na margem esguerda e mais proxirna ã barra, nas proximidades dos

espigões, coloca-se uma estreita faixa de maiores concentrações

de materíal arenoso, que se estende até a amosÈra 50. Mais pró
ximo ã barra e ao morhe norte (amostras 26 e 29) os têôres de

areia são superiores a 508,. enquanto que no restante observam-

-Ee concentrações de I0 a 20t e 20 a 508.
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Esta distribui.ção de ¡naterial arenoso é sugestiva de arraste de

fundo comandado pela rnovimentação da água marinha, que encon-
tra suporte adicional quando se observa composição da amostra
29. Nesta ainostra observou-se na porção superior arela fina ,

sem argIla, em contato brusco com materÍal fino, silto - argÍ1o
sa, sugeríndo um avanço de material arenoso marinho em direção
ao interior do estuário.
Finalmente, o úItimo setor, que se localiza barra afora, apre-
senta as maiores concentrações d.e material arenoso (aproximada

mente l-2 amostras essencialmente arenosas) . Neste setor as

maiores concentrações de material arenoso corresPondem ao domí

nio dos processos costeiros praiais.
As áreas com teor superj-or a 503 passam de forma relativamente
brusca, através de estreitas faixas de orientação aproximada
sul-norte, para as áreas de domÍnio de material fino localiza-
do mais longe da barra.
observa-se uma estreita passagem de material fino (teores infe
-.r --.--..- -. 1.lô- -l- ^* ¡^ ^-+.'4-ì^ ì- ;ñâðtt(JtC:i d J.IJó !¡g d,LeLÕ,1 qUç rI9d \J t¡¡lçl.r\J¡ !¿\J sÞ LL.(-¡.-L -L(i ciJ (av\¡-:,

de domÍnio de material fino .situadas barra afora. Esta situa-
ção sugere uma saída de material fino do estuário, que é dis
persado pelas correntes costeiias (sul-norte e norte-sul) ,indo
depositar-se mais distalnente sobre .a plataforma continentâl.

g) Anãlise de minerais pesados

Os dados referentes à análise de minerais pesados de 35 amos

tras regularmente distribuÍdas por toda a .. área es

tudada, foram tratados por anáIise de agrupamento, segundo os

coeficientes de Pearson e de distância.
No presente estudo pode-se dizer que o coeficiente de distân
cia pode ser útll na detecção de similarÍdade entre amostras ,

independentemente da fonte,'pois que se baseia em valores por
centuais absolutos dos minerais pesados. Já os gruPos obtidos
.pelo coeficiente de Pearson seriam mais indicativos de deriva-
ções de sedimentos de suas ãreas fontes, imaginando-se que ve
lores porcentuais possam variar com a distância da área-fonte,
mantendo, entretanto, suas proporções relativas.
Para se efetuar uma análise de agrupamento,. é necessário cog

por uma matriz numérica de dados r em que teores iguais a zero
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devem ser evi.tados, para que não se efetuern correlações por ar¡
sêncÍa. Examinando-se a FIGURA' 91 ,percebe-se que apenas cinco
varÌáveis satisfazem a essa condição: epÍdoto, hornblenda, hi
perstênio, turmalina e zircão. Nas amostras em que essas variá
vels ocorrem como traços, foi-Ihes atribuÍdo um valor arbitrá
rio de 0,I para efeito numérico.

Amostras com teor de areia superior a 10 I
A anál-ise de minerais pesados em amostras mais arenosas, visou
ã determinação da proveniência do material transportado por ar
raste que forma os bancos arenosos que crescem nas convexidades
dos meandros fluviais e estuarinos do Itajaí-Açu, bem como do
material- que vem assoreand.o a região dos espigões do molhe nor
te.

De montante para jusante, ao longo do estuário, foram escolhi
das as amostras 93, 97, 83, 88, 62, 59, 60, 55, I09, I10, l-I1,
l-12, 113, 114 e 115, ben conc as ainostras 5, L5, L6, 1?, l-8 e

25, estas em domÍnio marinho. A amostra 5 foi incluÍda, apesar
de ter pouco menos de 10 I de areia, por situar-se em posição
de interesse para correlação.

Os agrupamentos pelo coeficiente d.e Pearson, ou de simiLarida
de, podem ser visualizadas no dendrograma da FIGURA 92, sendo
sugestj.vos os seguintes grupos:

a) 17, 18

b) 83, 60, 68, Ll.3, 25

c), 87, lI5, 93, 55

d) 15, LL}, 62, 109, I14,

Este úl-Cimo grupo aparentemente comporta subdivisões. Entretan-
to, é mais conveniente caracterizar um único grupo, pois os
coeficÌentes de correlação são muito elevados, havendo mesmo

a possibilidade de que as pequenas variaçoes dentro do grupo d

sejam dadas pelos prõprios proce.ssos de cálculo (e suas aproxi
mações) do método empregado.

rl2, 59, 16, 5
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Nota-se aÍnda que a.correi.ação entre os grupos e e d é el_evada
(0,93I0O) , diversamente do que ocorre entre os grupos c e b
(0,65908) e b e a (-0,61879)

A distribuÍção ern planta desses resultedos pode ser visual-isa
da na FIGURA 93.

Nela se constata que o grupo a é exclusívamente marinho, não
se deixando retraçar para o interior do estuário, sendo ainda
o grupo mais dissimilar dos demais". É provável que e1e seja re
presentativo dos sedimentos arenosos do banco de areia mari
nhas, que avança ao longo do molhe norte.
O grupo b engloba amostras que se situam desde o final da área
de penetração de água salgada (amostra 83) atê o domÍnio mari
nho raso (amost.ra 25) . Das quatro amostras estuarinas que co3
põe este grupo, três situam-se em bancos arenosos (83, 68 e
60) e uma entre espigões do molhe norte (113). Esta situação é
sugestiva'de derivação de montante para jusante, ou seja, de
um aportê em que predominem as correntes fluviais e,/ou de vg

' '?ånfêq À â"ñ,'\c{-râ ?( nn¡{a ae+¡r -af la+in,la r,ñã À^yi.,^^ì^ ,¡^ *^_J ¡zvúç t¡sl--Lvoitdv üU i:¡.l

terial resultante do estuário, quando predominam na zona lito]
rânea correntes de sul Þara norte, situação gue ocorre prova
velmente na maior parte do ano.
o grupo c reúne as duas amostras mais típicas fluviais (93 e
87), coletadas em pontos en que não há supostamente penetração
de água salobra, e onde o regime fluvial é afetåd.o somente por
efeitos de barramento das marés, que the dimj-nuem periodicamen
te a capacidade de transporte. Amostras dest.e mesmo grupo são
detectadas no banco em formação à altura da amostra 55, bem co
mo ent.re os espigões do molhe norte, ã altura da amostra 115 .

Esta sltuação é sugestivà de uma derivação de montante para ju
sante, ou seja, de uma derivação ftuvial.
O grupo d é caracterist.icamente estuarino e marinho. No estuá-
rio é encontrado na margem esquerda, ne banco arenoso em cres
cimento em frente ao caís, e bacia de evolução (amostras 59 e
62), e tambêm. entré os espigões do molhe norte (amostras 109,
110,111,112 e 114). Em domÍnio marinho, nas partes mais profun
das da årea 

. 
inves ti gada (amostras 5 e 16) pode ser retraçado n¿r

faixa em que mapas analíticos anteriores indicaran saída de
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material estuarino. À amostra 15, situada em região mais rasa,
também se liga a esse grupo.
Dols pontos merecem ainda destaque. Primeiramente, d.eve-se n9
tar que a correlação entre os grupos c e d é alta (0,93100) ì

considerando-se o grupo c de orÍgem f1uvial, conforme exposto
anteriormente, podejse supor que parte do material constituin-
te do grupo d seja de derivação continental-.
Outro ponto a ser considerado é a dissimilaridade das amostras
a norte (17, 18 e 25) e a sul (5,1-5 16) da saÍda do estuárj-o .

Nota-se que amostras que ocupam posições mais ou menos simétri
cas com relação à saída do estuário, pertencem a grupos separa
dos por baixos coeficientes de similaridade (0,65908).Esta si
tuação é sugestiva de gue o engordamento nas partes externas
dos mol-hes norte e sul se faz sazonalmente, de acordo com o

predomínÍo da corrente costeira mais prõxima para norte ou pg
ra sul.
O dendrograma da FIGURA 94 sugere. os seguintes agrupamentos de

amcstras, através dc cocficiente de Cis+-ância:

a) 83;

b) 17, 18;
c) 60, 68, 25, 1I3, I14, 109, 111, 16;
d) 87, rr0, 62, L5¡

e) 55, Il5, 93, It2, 59, 5"

A distribuição em planta desses agrupamentos pode ser visuali-
zada na FIGURÀ 95.

A amostra 83 mostra, segundo o coeficiente de dÍstâncía ora em

pregado, baixa sirnilaridade com o restante das anostras anali-
sadas .

O grupo b é caracterÍstico do domÍnio marinho, identi ficando-se
com o grupo a segundo o coefÍciente de Pearson (item 4.2.2.11 .

As amostras do grupo c situam-se em sua maior parte no domÍnio
marinho (16 e 25).
O grupo d inclui amostras tipicamente fluvial (87), estuarinas
(62 e 1I0) e marinha (I5).
O grupo e mostra distribuição similar ã do grupo {, incluindo
u¡na amostra fluvial C93), quatro estuarinas C59, 60r'55. 1I2 e

1151 , e uma ¡narinha (-51 .
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Os giupos d e g, que o dendrograna da FIGUF{A mostra situa
rem-se em famÍlÍas totalmente distintas, separadas pela máxima
distância etttre gr.tpos (24I , 63879) tem um ponto em comum de
grande sígnJ-ficaclo: acham-se eles representados em áreas de do
mínio fluvial, estuarinho e marinho. Isto mosÈra que, segundo
o coeficiente ora utíIizado, há unra grande sernelhança na compo

sIção mineralógiéa do conjunto das amostras analisadas.Isto se
deve provavelmente a gue os sedimentos transportados ao longo
da costa reunam tanto contribuíções de outras drenagens, . como

também de material- alterado dos pontões rochosos que interrom-
pem as faixas praiais arenosas.
Asslni, uma análise da proveniência e dl-spersão dos sedimentos
arenosos segundo este critério, torna-se mais itificil.
Entretanto, algumas conclusões parciais são possÍveis; amos-
tras dos grupos d e e caracterizam os bancos arenosos mais tÍ
picamente fluvi ais (amostras 93 e 87), ocorrendo ainda no ban

co defronte ao cais e bacia de evolução ( amostras 59 e 62) e

no banco em formação no cais no entorno d.a amostra 55. DaÍ pa

ra jusant,e, ocorre entre espigões do molhe norte (amostras Il-J
e 115) e logo após a desembocadura do estuârio (amostra 5), Se

para estas últimas "amostras (5 e 115) pode-se propor, como hå
pótese, a entrada de material marinho, o restante da disposi
ção das amostras dos grupos d e e sugere maior ligação com se

dímentos. fluviais
Por outro lado, o grupo c, o mais numeroso, tem quatro de suas
oito aÍÞstras entre os espÍgões de molhe norte, e outras duas no

banco arenoso defronte ao cais e bacia de evolução, Este grupo
parece ser mais útil na definição dos limiÈes de uma sedimenta

ção estuarina, gue na definição da proveniência de sedimentos
por arras'te. Assim, esta região em que a circulação estuarlna
teria influência na deposição do material transportado por ar
raste, ficaria definida da altura da amostra 68 (finaI da ba

cia de evolução) para jusante, justamente onde ocorre a maior
parte das amostras do grupo !, bem como amostras dos grupos g
e e, lndicando gue é nesse mesmo espaço que ocorre a maior mis
tura de sediment.os de composições diferentes.
Complementarmente, deve-se notar que o gruPo b, exclusivamenee



marinho, acha-se bastante distanciado do grupo 9r o gue é
gestivo de pouca influência de aporte marinho por arraste
mar para o interior do estuário
Finalmente,'bá tanbém uma coincidência interessante de

36, 6 "

2TL

que

SU

do

anostras dos grupos d e e encontram-se a sul da desembocadura
do estuárÍo, já que mapas analíticos prévios são sugestivos de
um fluxo estuarino para su1, o que reforça um transporte arenó
so rio abaixo, conforme se díscutiu para os grupos d e e ante
riormente .

Amostras com teor de areia menor que 108

A anátíse mineralógÍca das amostras com teores menores que 108

de areia visou a análise da origem e distribuição dos sedimen-
tos mais finos, transportados predominantemente por suspensão.
Cono no caso das amostras mais arenosas, foram usados dois coe
ficientes de agrupamento: o de Pearson e o de dístância. Levan
do-se em conta que estas anáfises referem-se, em boa parte, a

amostras que se situam em áreas sujeÍtas a dragagens, os resul
tados obtidos devem ser tomados com reservas.
Os resultados obtidos pelo coeficiente de Pearson são apresen-
tados no dendrograma da FIGURA.96, e sugerem os seguintes gru

Pos :

al 76, l-23 e 73¡
b) 88;
c, 54, 30. 1I7, 48, 116, 42, 66, 7,

Em planta (FIGURA 97) esses resultados mostram que há grande si
mÍlaridade na composição dos sedimentos finos do estuário (66,
54, 48, 42t 36 e 30), do Saco da Fazenda (116 e 1I7) e do domÍ

nio marinho ( 6 e 7), conforme a distribuição do grupo c. É

interessante notar que, ness€ grupo, as amostras 30 e 54 são

ligeiramente diferenciadas. Coincídentemente elas se acham pró
ximas de locais mais arenosos (amostras 29 e 50, respectivamen
te), o que ê sugestivo de uma contaminação (natural) das assei
bIéias mineralógicas.
Duas amostras do grupo a (73 e 76) são indícativas de uma ng
dança na composÍção mineralógica do materÍal transportado em

suspensão, pouco a montante da bacia de evolução. É possÍvel
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con nÊnos de t0 E de areÍa.
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que esse seja o llr¡ite .máxí¡no montante, da maíor influência da

circulação estuarina, na deposição clo material em suspensão:

Os resultados de agrupamentos de amostras obtidos através do

coeficÍente de dÍstância estão sintetizados nas FIGURÀS 98 e

99 compondo os seguintes grupos:

a) B8;

bl 76 e 73¡
c) L23, 66 e 7¡

d) 54,30, 116, rL1,48,36,6¡
A discriminação de outros grupos na famÍlia de amostras do

grupo d mostrou-se ímprodutiva do ponto de vista interPretati
vo. Assim, a distribuição de grupos indicados pelg .coeficiente
de distãncia corresponcle grandemente ã. indicada pelo coeficien
te de Pearson "
'O grupo c, entretanto, é sugestivo åe que material em suspen

são marinho (amostra 7) possa se depositar até a altura da ba

cia de evolução (amostras 123 e 66).Torna-se tambê¡n significa-
tiva a situação da amostra 66, pertencente ao grupo g' caracte
rÍstico do estuário, pois estaria colocada em local de passa

gen do fluxo resultante do estuário '

lto integrada das amostrasAnálisê de agruparnento integrada das am

o total das 35 amostras analisadas do ponto de vista mineraló

gico foi analisado em conjunto, visando-se estabelecer anafo-
gamente entre os diferentes típos de sedimentos, transPorta
dos por arraste e por susPensão.

Atravês do coeficiente de Pearson, obteve-se o dendrograna da

FIGURA 1OO.

Dada a grande variação da composição granulométrica das amos

tras envolvidas, os agrupamentos a seguir listados são aqueles

melhor evidenciados pelo dendrograma, com algumas simplifica

ções, esÈabelecendo-se porém um minimo de simiLaridade de 0,90

para o conjunto das 30 primeiras amostras listadas no dendro

grama. São assim reconhecidos os seguíntes grupos principais:

a) I8, 17t
b) 76, 83;
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c) 87, 30, fI5, 93' 54. 55, 88' 15;

d) 60, 73,68, Lr3, r23,25, LL1,62, LO9,66, L!4' 7,. !12,59,
16, 48, 42", 116, 117, 111, 6, 36, 5.

A distribução destes grupos em planta é mostrada na FIGURA l0l -

O grupo a, exclusivamente marinho, já foí mostrado através de

anålises prévias.
O grupo b contém uma amostra de banco arenoso do final do es

tuário (83) e uma amostra fina (76), sugerindo deriva parä ju
sante de material fíno em suspensão.

O grupo c mantém uma amostra marinha (f5) e duas próximas ã

desembocadura do estuãrio (30 e 115) . Por outro lado, incl-ui
amostras francamente fluviais (93, 87 e 88) e francamente es

tuarinas (54 e 55)

Sabe-se que há inversão sazonal- da corrente costeira, o que

permitiria tecer hipótese a respeito da semelhança entre as

amostras 15, 30 e I15. Entretanto, isto torna-se especulativo,
conslderando-se o padrão de entrada de areías ao longo do mo

lhe norte, indicado por outros dados analÍticos.
O restante das amostras deste grupo é sugestivo de uma deriva
de sedimentos fluviais para o estuário, incrementando o banco

em formação na altura da amostra 55..

O gruþo d aproxina amostras marinhas (5, 6,7, L6 e 25) 'do ca

nal do estuário ( 73,66,60, 48, 42 e 36), do Saco da Fazenda

(116 e 1I7), dentre os espigões do mol-he norte (109, 110' 111,

1I2, lI3, II4 e 123) e do banco arenoso defronte à bacia de

evolução (59 , 62, 68) -

Esta sítuação parece refletir, de inÍcio, a jã mencionada simi
laridade entre sedimentos finos da corrente cos.teira e os sedi

mentos transportados em suspensão no estúário. o limite princi
pal da deposição desses sedimentos poderia ser colocado a mon-

tante da amostra 73 (l1mite a montante da área de ocorrência do

grupo d).
É bastante significativa a aproximação que este grupo propõe

para as amostras que os espigões do molhe norte (região de de

cantação de material estuarino) e as do banco arenoso defronte
à bacia de evolução. EIa sugere que' embora as areias desse ban

co possam ser derivadas de matexial fluvial (conforme exposto



FIGURA 10I - . eqnæanento de
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anteriorrqente)-, ele recebe também uma adição de material tipica
mente estuarino. Nessa linha de raciocÍnio, considerando-se a

provável derir¡a fluvial do banco que se coloca ä altura da amos.

tra 55, essâ situação sugere que o material estuarj-no fino que

se adiciona ao banco arenoso defronte a bacia de evolução, cor-
responder êm parte, ã fração mais fina do material marinho que

penetra ao longo do molhe norte.
A correlação de todas as amostras através do coeficiente de dis
tância mostra duas grandes familias (FIGURA 102), cada qual com

vários grupos. Amostras de ambientes fluvial, estuarino e mari
nho encontram-se nas duas famíIias, de tal forma que os resul-
tados desta análise são ilustrat,ivas da grande semelhança na

composição mineralógica em amostras desses diferentes ambi-entes,

não sendo portanto úteis do ponto de vj-sta da interpretação so

bre sua origem.

2" Resultados obtidos na campanha de 1983

a) ObservaÇões realizadas durante a amosrtragem

As principais observações de campo referem-se a ãreas de exposi

ção do embasamento pré-sedimentação atual, identificados por
ocorrência de argilas muito rijas.
De montante para jusante ocorrem áreas de exposição <io embasa

mento no entorno dos pontos 8I, 79 e 74'. Com relação à campanha

de 1982, nota-se uma redução nessas áreas de exposição do ernba-

samento sedimentar mais antigo, situação sugestiva de seu entu
Ihamento parcial pot oå.sião das cheias, quando maior quantida-
de de sedimentos seria transportada"

Classificação textural

A distribuição de fácies segundo a classificação textural d.e

SHEPARD (1954 , apud.'srJcuro, 1.973) é apresentada na FIGURÀ lc3.
Segundo este critério percebem-s€r para a região da plataforma,
dois d.ominios distintos, com limite N-S, gtosso modo alinhado
ã costa: um <le areias, estendendo-se da praj-a aÈ6 profundidades
de 5-6 m, e outro de siltes e argilas, desde a barra do estuá
rio até a parte mais externa da área amostrada na plataforma.
As areias adentram o estuário para além da amostra 45, definin-
do provavelmente o limite de atuação da água marinha na movimen

b)
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tação de sedi¡nentos por arraste.
Os siltes da platafor¡na têm também uma tigação com material si
milar do estuário.
A situação que se configura é de penetração de material- arenoso
da pJ.ataforma ao longo do molhe norte, e saída de material- fÍno
do estuário, em faixa ao longo do molhe sul . Este material fino
une-se, na plataforma, a siltes e argilas transportados por
corrente próxima da costa ( gue seriam, aliás, provenientes de

outros cursos d'água que chegarn ã costa nessa região).
Por outro 1ado, o treðho mais a montante, ora j.nvestigad.o , ent.re
as seções 93-94-95 e 59-5ù-61, caracteriza-se por predomínio de
fr-rncos arenosos e acumulação de sittes e argi.Ias especialmente nas
porções de margens convexas.' Esta disposiÇão obedece já a um pa
drão fLuvial , com predomínio das condíções d.e circulação de se
dimentos pelo fluxo do rio.
Entre as seções 59-60-61 e 44-45-46 não há un padrão definido ,

nem tipicamente dominado pela penetração marinha, nem caracte
risticamente inf :l-uenciado pela correnteza do rio,
Diâmetro médio

Nota-se que os padrões aqui obtidos (FïGURAt04) são essenciaL
mente semelhantes aos anteriores (FIGURA 103) , se bem que com re
dução das porções arenosas, mais restritas ao centro do eanal
do estuário
O alargamento da faixa arenosa na foz do ItajaÍ-MÍrim é bastan-
te sugestivo do aporte s61ido. dessa drenagem.
Ainda com relação ãs areias, é interessante notar, no baj.xo es
tuãrio, que a faixa arenosa entre as seções 32-33-34 e 44-45-46
não se acha diretamente J-igada ãs areias da plataforna, como no

caso anterior.
Ademais há que se notar um aumento da área em que não se pode

definir claramente qual o processo de transporte dominante, se

fluvial, se marinho. No caso anterior essa área parecia estar
limltada pelas seções 59-60-61 e 44-45-46. Aqui, ela parece es

tender*se entre as seções 44-45-46. e 65-66-67,. abrangendo já
boa parte da bacia de evolução

Distribuição das porcentagens de areia

I

j

J

d)
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A avaliação da distribuição das cl-a$ses granulomét.ricas corres
pondentes ãs areias Lmaiores que 0,062 mm) prende-se aos .dife
rentes modos de transporte dos sedimentos arenosos e silto - ar
gilosos.
Assim, embora as areiàs também possam ser transportadas em sus
pensão, são predominantemente transporÈadas. por arraste de fun
do.. Já o material silto-argil-oso é pre ferencialmente transpor-
tado em suspensão,
Dessa forma, o padrão.de distribuição das areias trrCUna tôS ¡,
especialmente onde ocorrem em porcentagens elevadas, pod,em au
xillar a definir as tendências de circulação de sedimentos es
boçados pelos mapas de distribuição texturas e d.e diãmetros m6

dios.
No geral , pode-se perceber, segundo este critériof os
compartimentos definidos anteriormente.
Entretanto, a distribuição das areias entre o final da bacia
de evolução (.seção 68-69-70) e as proximídades da barra (seção
tO-2n-?t I -,,^^-^ ^rr^ â-^.i ^^ ¡^ -*^..^-.¡:-^¡ - -^-!.¡-^-!^1ûJ Jw rL' Þr¡Yt3!\' Y!¡c O,r Cr.(¡¡r \¡C Pt9Vc-¡¡-LCr¡\/ro. e(J¡¡ uJ.¡rç¡¡ ucr.r- ii\r¡iÞc¡¡¡¡

ser transportadas mais a jusante da bacia de evolução (entornos
da seção 53-54-55), eventualmente chegando ã faixa arenosa que
começa próximo à seção 44-45-46. Esta faixa aränosa, que esta
ria Ìígada à penetração de areias marinhas, conforme se expôs
anteriormente, poderia então, em episódios de maior descarga do

Itajaí-Açu, receber também material arenosoì cont.inental .

3. Variações temporais das. fácies de superfÍcie de fundo

As campanhas de amostragem de sedimentos de superfÍcie de
fundo de i-g82 é 1983 referem-se a situações de descargas flur¡iaÍs

2t
em torno de 250 m'/s e 75Q m'/s, representativas portanto das sÍ
tuações médias de cheia e estiagem, embora ténhamos que ressaltar
o baixo significado das mêdias no caso do Itajaí-Açu.

Comparando-se as duas campanhas através da classificação tex
tural, temos, no que se refere ã plataforma, grande semelhança de
resultados, com uma faixa de areias próxÍma ã costa e uma faixa
de siltes e argilas rumo ao mar, reÌacionad.a ao aporte de finos
das drenagens da região, e do próprio estuãrio do ltajaí-Açu ( F!
GURA 106)

me snos

Muito diversa é a situação no interior do estuário, em que ,
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na campanha de 1982 tinha-se um predominio de argilas e siltes.Em
1.983 são as areias que predominam do inÍcio da bacia de evolução
(seção 59-60-61i, para montante, ocupand.o ainda uma expressÍva área
entre a seçáo '44-45-46 e a barra do estuário.

Essa mudança reflete bem a resposta sedimentar ã variação
de descarga do rio - cerca de 300 *3,/r ". 1982, em águas baixas e'a
cerca de 700 m'/s em 1983, em águas altas.

Aceitando-se, numa primeira aproximação, que a faixa areno-
. sa do baixo estuárío representé o limite máximo de atuação da

água marinha, no que se refere a sedimentos transportados por ar
raste, terÍamos um limite nas proximidades da seção 44-45-46.

Uma comparaçãc, tendo por crítério as variações de di âr¡,etros
médios, reforçam as alterações verificadas acima, segundo mostra
a FfGURA 106

Em 1982, pode-se dizer que o estuário, acima da seção 32-33
-34 era domínio de sil-tes e argilas, ficando as areias quase que
exclusivamente l-imitadas ã plataforma.

Já em 1983 hã faixas de areia descontínuas ao longo de -.-odo

o trecho amostrado no estuário, que se ínterrompem, a jusanterpou
co abaÍxo da seção 32-33-34, Esta sÍtuação é sugestiva de que ma

terial arenoso de origem continental- possa, èm épocas de águas al
tas, depôsitar-se até bem mais a jusante da seção 53-54-55. Esta
seção havia sido indicaci.a , na campanha de 1982, como aj-nda
representativa de tendência à deposlção de material grosso na con
vexidade do estuário (entorno da amostra 55), disposição indicat.i
va de um fluxo fluvial importanie.

A comparação dos mapas de distribuição das porcentagens de
areia das duas campanhas mostra, ¡nais uma vez, as mudanças ocorri
das na superfÍcie de fundo do estuário, que passa a ser revestid.o.
durante os períodos de ãguas a1tas, por sedimentos com altos teo
res em areia ( FrcuRA 107) .

Conforme já se havia notado em outras ocasiões, a distribui
ção de areias de 1983 é fortemente sugestiva de aporte de sed!
mentos continentais atê a região dos mo.lhes. O limlte montante da
faixa mais arenosa do baixo estuário está próximo ã seção 44-45 -
46, em concordância com a hipõtese admitida no caso da classifica
ção textural.
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Em vista porêm da possibilidade de acreção de areias conti
nentais, deve-se fazer reservas cle que essa seção (44-45-46) repre
sente a zona de j"nfIuência de água marinha no transporte por arras
te.

A distribuição por porcentagens de areia na porção terminal
<io estuário, em 1982, sugeria que a influência da água marinha na
penetração de material por arraste estendia-se até a seção 5O-5I-52.

Ter-se-ia então uma retração, por ocasião das águas altas de

.l-983, em cerca cle 450 m da água salina, para jusante, quando compa

rada ã situação de águas baixas de t9B2
Levando em conta a possibilidade de transporte de areias flu

vials para as porções mais baixas do estuário, deve-se considerar
que essa distância de 450 m pode ser uma estimaÈ.iva conservad.ora.

Finalmente, como realizamos duas amostragens de sedimentos de
superfÍcie de fundo em 1983, uma em junho e outra em outubro ( FI
GURÀ 82 ), podemos comparar as situações prévia e posterior às
chei as excepcionais de junho-agosto.

A <iistribuição oe diâmetros rnédios em outubro <ie 1983 (FIGü

RA 108) é muito semelhante ã de junho de 1983 (FIGURA 104), mostran-
do apenas pequeno aumento em área dos fundos arenosos.'

,' É preciso notar que essa comparação não pode ser rigorosa ,
pois ar.noètramos em outubro metade das estações amostradas em junho
Àdicionalmente, ressa.lvamos também que a amostragem de outubro deu

-se após dois meses da fase principat das cheias, e três meses

apôs a cheia principal.
Levando em conta essas restrições, podemos considerar que a

maior alteração das fácies de fundo deu-se de 1982 para 1983 (FIGU

¡¡1 106¡, em função das prolongadas altas vazões do rio ( exceto abril,
sempre acima de 4Oo m3r/s). Um episódio de cheia catastrófÍca (- mþ

dia máxima em julho, superior ê 2 000 m3,/s) não parece ter altera
do substancialmente a situação prévia.

E. Salinidade e material em suspensão

' Estes elementos foram analisados ê partir de amostras coleta
das em 12 egtaçôeJ, cuja localização é mostrada na FIGURA 76,

I. Sallnidade

Oè.valores de salinidade estão apresentados na FIGURAI0g, e
l



FIGURA 108 - Distrj¡u1$o esquarÉtica do diânetr:o nÉdio após as ctreias de l-983.
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FIGURA I09 - Têores em sais (calculados para NaCl).
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sua distribuição espacj-al, em curvas de isovaLores, na
I IO'.

FIGURÀ

A situação de preamar, indica qué toda. a seção
estudada do estuário encontra-:se 'sob domÍnio de ãgua salo
bra ou salgada. Estas últimas apresentam vaLores mais baíxos S;
os esperados para águas oceânicas; definem porém uma região de
elevados teores em saís, com valores acima de 25 000 p.p.m,.

Ainda que de modo arbitrário, é possível colocar uma Ëepara

ção de duas zonas de domíníos de águas diferentes, passando pela
curva de isovalores de 25 000 p.p.m.. Isto configura, de modo su
gestlvo, uma cunha de água marinha até a attura da estação 11.

Para a preamar, então, sob as condições de vazão investiga-
das, em torno de 250 m3/s, próxina da vazão média do rio èm estia
gem, verificamos que ãgua marinha penetra no estuário acima da es
taçáo 12, ou'seja, acima da zona máxima de influência marinha de
tectada pela anáIise dos sedimentos de superficie de fundo , sob
condições semelhantes de descarga fluvial.

' Em baixa-mar parece-nos possÍveJ- definir ,lois es
tratos, limitados pel-a curva de 5 000 p.p.m.. Apesar de apre-
sentar gradientes vert,icais de salinÍdade bastante similares ao
longo de toda a seção, o estrato ínferior . rnostra algumas irre
gularidades, basicamente porções de água nais salgacia no fundo, ã

altura das estações I e 11, alé¡n de uma nÍtida configuração em

cunha entre as. seções I e 4.

2. Material em suspensão

As concentrações de sedimentos em suspensão são äpresenta-
das na FIGURA 1J-1, enguanto que sua distribuição ao longo da seção
amostrada encoûtra-se na FIGUR.A 11.2.

A situação de preamar denota claramente uma zona de maiores
concentrações associada à penetração da maré, con intensidade mê

xima até as proximidades da estação 9, O contato enère a zona de

maiores e menores concentrações pode ser colocado na isocurva de

I00 mg,/l , e configura uma cunha, sugestiva de um contato bem defÍ
nido entre doís tipos de água.

No caso da baixa-mar, irá que se notar que quase
todos os valores se distribuem em faixas abaixo da
última isocurva de preamar ( de 40 ng/Il . A amostra I4B foi

l
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r'IGURA Lll - Concentraçês de nateriais sól-idos em sus¡ænsão.



=

!

¡

:

":6I

Jc
:

I

I

FïGURA Il-2 - Material ern suspensão ao longo do estuário do ItajaÍ-Açu, prearìar e
balxa-nar, -

O¡rtatoaE I



236

excfuida deste tratamento. por apresentar val-or anôma10.

A partÍr de una isocurva de 45 mg/L, situada na desemboqadu

ra do estuário (estação 1) , tem-se concentrações gradativamente ¡re

nores ató 20 mg/L, até pouco a montante dä estação 9. Entre as es

tações 9 e L2 há um lígeiro aumento nas concentrações, caracteri-
zado pela curva de 35 ng/I.
. A dfsposição das faixas de isovalores de baixa-mar é suges

tiva de mistura, na vertical-, de parte das águas do estuárío.
Há pois um grande contraste entre as siÈuações de preamar e

baixa-mar. No primeiro caso há uma marcação bem definida entre
duas zonas diferentes quanto aos seus teores em sedimentos em sus

pensão, enquanto que no segundo caso não há limítes nítidos a des

tacar .

complementarmente, procedemos ã caracterização granulométri
ca dos sedimentos em suspensão em aparelhic CouLter Côunte?. Anali
samos os resuftados assim obtídos pelo mêtodo de WARD (BoURoCHEV

& SAPORTA ' 1982) . O critério de agrupamento consiste em fundir as
L

dìras ciasses em que a inércia é menor, o que equivale a reunir as

duas cl-asses mais próximas, tendo como distância entre elas a per

da de inércia em que se fncorre ao agrupá-las.
' A inércia interclasse é definida como a média dos quadrados

das di.stãncias entre os centros de gra\,lidade de cada classe e o

centro dé gravidade total .

Para compor a matriz de dados de correlação, não seria pos

sÍve1 usar as 16 classes granulomêtricas, anteriormente defini
das, já que, pelo fato de cada å¡nostra totalizar 100 B'o determi
nante da ¡natriz resul-tante seria nula.

' Decidlmos então fazer a correlação a partir das primeiras

classes granulométricas , ou seja, elÍminando-se a classe 1,00 a

0,794 um. Esta escolha prende-se ao fato de que a classe I.00 a

0r794 pm apresenta numerosos valores nulos, e todos eles bem neno

res que a primeira classe (32,0 a 25,4 pm).

A correlação foi feita separadamente Para preamar e baixa-

-mar, Ievand.o em conta a influência das velocidades de corrente na

seleção das populações em suspensão (SENGUPTA, I975, L979) '
Os resuftados obtidos estão apresentados nas FIGURAS 113 a

116.
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No caso da preamar, foram estabelecidos três grupos, consÍ-
derados significativos em função da distribuíção de val-ores carac
terísticos (eídenualue\ e de desvios-padrões (FIGURA 113),

os três grupos reconhecidos foram então distribuÍdos segun-
do a seção amostrada (FIGURÀ 1I4) , que foi dividida e¡n áreas de
predominância de cada um dos grupos. O resultado obtldo ê muj,to
sugestivo da existência de uma população de sedímentos caracte-'
rísticos da desembocadura do estuãrio (Grupo 2), de uma população
característica de montante (Grupo 1) e de uma população interme.
diária entre essas duas (Grupo 3) .

A distribuição dessas populações pode ser interPretada a

partir da penetração de uma cunha salina: à frente do material
transportado por arraste, ter-se-la a seleção de duas populações
(as dos Grupos 2 e 3) de sedímentos colocados em suspensão, segun

do o nrodelo de SENGUPTA (1975 e L979) e GHoSH ¿t aLü (l-98I). A

terceira população (a do crupo 1) poderia resultar tanto de uma

dÍferenciação das populações anteriores, como receber, na sua for
m¡¡ãn- côÄimônf.\ê ¡li fa¡anr.i ã¡¡ìq ã -râr.f i Ë 

^ô 
+Yânõn^rfô Þãìc Cafac

teristicamente f luvia1
No caso da baixa-rnar, usando-se procedimento simi"l-ar ao aci

ma mencionado (FIGURAtt5) , pode-se notar que há uma população ca
racterística próxima ao leito do estuário (dada pelo Grupo 1) e

duas outras acima desta (FIGUR.â, 116).
Neste caso, o limite entre as populações caracterizadas pe-

los grupos i e ¡ não é nÍtido, podendo pernitir outras interpreta
ções.

Essas situações são bastante sugestivas r segundo o critério
ora empregedo, de um comportamento assimilável ã penet.ração de

uma cunha sal-ina na preamar, e de uma estratificação bastante mar

cada na baixa-mar, seguramente em duas faixas (talvez três) de ma

teriais distintos em suspensão.

3 Correlação entre sal-inidades e teoreç de material ern sus

pens ão

As correlações entre todos os valores de salinÍdade e mate

riais em suspensão , para preamar e baixa-mar (FIGURÀ

]17) mostram, basicamente, grande dispersão de resultados. Não obs

tante, pode-se notar melhor estruturação em preamar que na baixa

l
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-marr en virtude. cle que procedemos a correlações parciais, visan-
do estabelecer a que se poderia atribuir essa diferença.

As correfações abrangendo todas as amostras de base, meio e

topo, forneceram os seguintes valores para coeficientes de corre
Iação: 0,19 , 0,46 e 0,31 na preamar, 0163, 0,22 e 0,O na baixa-
-mar.

Desses resultados, apenas o caso das amostras de topo, na

baixa-mar, forneceram correlação de algum interesse, embora com

coeficiente baixo. A curva dessa distribuição (FIGURÀtI8) mostra
que quanto menor a salinidade, maior o teor de materíal em sus
pensão, situação sugestiva de que as amostras de topo constituem
uma camada de derivação fluvial ,

EOUACÀO

196r.787

ø-
-60.697

.sø

COEF..DE OElERI,lINACAO.
o.399

ERRo RESIOUÄL-
62e624.3Sr

RESIDUAL ABS HAX.
I t83.6ro

FIGURA 118- correlação entre saJ-i¡-idades e teores de naterial em suspensão pa
ra as arþstras de topo na balxa-rìar.

Procedemos então à correlação de salinidades e materÍal em

suspensão para as amostras de três conjuntos de quatro estações
(t a 4, 5 a 8 e 9 a 12), obtendo os seguintes"coeficientes de cor
relação: 0,50, 0,97 e 0,69 na preamar, 0,59, 0101 e 0,60 na bai
xa-mar.

A elevada correlação obse¡:vada no trecho entre as estações
5 e 8 parecia decorrêr da posição da cunha de âgua salgada da

preamari estabelecemõs então a correfação entre as amostras das
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estações 5 a II, região onde a cunha está melhor caracterizada, ob

tendo entretanto um baixo valor de correlação, de 0r66.

F. Circulação estuarina

Não dispomos, para este caso, de medidas de velocidades de

correntes no interior do estuário. Entretanto' parece-nos que a

distribuição de salinidades e alguns elementos da anál-ise clos só

lidos em suspensão permÍtem proPor uma classificação tentativa do

.estuário do rtaj aí-Açu.
Consideremos inicial-mente a sítuação da salinidade na Prea

mar (FIGURA Il0) . Temos uma estratificação bem marcada, onde se po

dem reconhecer, grosso modo, Ltês graclientes verticals de sali-
nidade: 1) na porção basal , entre as estações I e 11, com pequg

nas variações de salinidades, todas iguais ou maiores que 25 OOO

p.p.; 2) nas profundidaäes intermediárj-as de todo a seção levanta
da, exceto a estação 12, com salinidades de 5 000 a 25 000 P'p.m;
na verdade, este gradiente ó acentuado entre as estações I e 9, e

diminui para montante; 3) na lâmina superior do esiuário, corrt sa

línidades inferiores a 5 000 p.p.m..
Essa distribuição de salinidades não se enquandra a rigor

em nenhum dos tipos básicos apresentados por BOWDEN (1967), pois
apresenta conformação similar.a uin caso de cunha salina, embora

Ìraja uam certa mistura entre águas doce e salgada.
Levando em conta que essa dlstribuição de salinidades repre

senta uma situação de baixa descarga fluvial, acreditamos que o

estuário em preamar, sob condições de mais alta descarga' Passe a

apresentar maior separação entre ágUas doce e salgada, aproximantlo

-se mais tipicamenÈe' então, do modelo de cunha salina.
Na baixa-mar (FIGURA I10) pode-se reconhêcer basicamente dois

estratos: um inferíor, entre 5 000 e 25 000 p'p.m., e outro supe

rior, com salinidades menores que 5 000 p.p.n., sendo o contato

entre ambos muito irregul-ar.
Neste caso, o padrão aproxlrna-se ntais do tipo de estuário es

tratificado, com mistura verticaL, embora possamos ainda reconhe-

cer uma cunha mais salina entre as estações I e 4.

Assim, no caso do. rtajaí-açu temos um estuário em que a cir
culação sofre grande inftuência fluvial, e que, na maré enchente,

assiste ao avanço de uma cunha salÍnai as correntes de marê devem
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ser Ímportantes,a Ponto de Provocar uma Lelati-va mistura de água

marinha e fluVial, descaracterÍ z ando entãO de certa forma esse mo

delo. Na vazante, ã medida que recua a cunha, vai-se implantando

ao longo do estuário uma circulação em dois estratos, neste caso

com maior mistura devido a correntes de ¡naré.

Nesse sentido, emboxa o materíal em suspensão não seja ele-
mento c lassi f icatório, traz evídências que vêm de encontro ao es

quema acima proposLo. Assim, na preanar pudemos notar uma distri-
buição de diferentes populações compatível com 'a cunha salina (FI

GURA 114) e com os dois estratos (FIGURA 116) na balxa-mar'

Esses dados, e mais a distríbuição de sóIidos e¡n suspensão

(FIGURA II2) mostram zona de turbÍdez máxima entre as esta-

ções 1 e 9 na preamar, e entre as estações I e 3 na baixa-mar' As

slm, a zona de maior turbidez está associada à posição da cunha

salina.
Âdícional¡nente, podemos notar que os maiores teores absolu-

tos de sóIidos em suspensão associam-se a água salgada, e não a
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CAPfTULO VT

DTSCUSSÃO DOS RESULTADOS

T METODOLOGIA

o ponto de partída metodológico deste trabalho Postula que

a disposição e dinâmica dos sedímentos atuais, que revestem.e cir

culam em corpos dtágua costeiros, podem ser melhor compreendidos

se colocados sob a perspectiva da história geológica mais recente'

Esta diz respeito, em especial, aos eventos quaternãrios relacio-

nados ao afeiçoamenlo da plataforma continental e regiões costei

ras, e pode ser sintetizada a partir de dados geológicos e geomor

fo1ógicos.
As Peculiaridades dessa evolução geolõgica mais recente fo

ram sendo expostas em cada caso' e delas podemos reLevar alguns as

pectos.
l O primeiro, e talvez mais importante, prende-se à última fa

se de entalhe, cuja idade tentativar correlativa da fase glacial

w{lrm (cerca de 15'000 B.P.)' foi j-rl.icia]Jrente proposta para Sepetiba ' e a se

guír generatizada para todos os caéosrcom graus variados de j-ncerteza

Em decorrência, nossa suposição básíca é a de que' ressalva

dos aspectos tectônicos locais ou regÍonais, os estuários e baias

alojam-se em escavações resultantes de drenagens antigas' desen-

volvidas hâ cerca de 15 000 anos. Nos casos d.e 1tajaí e de Sepg

tiba notamos a associação de partes mais profundas a locals de

exposição de argilas rÍgidas, interpretando-as como elTÙ)asamento '
RaciocÍnio símilar foi usado em outras área.s, sempre que se aprg

sentavôllt depressões nrais profi:ndas no i¡terior de estuãrios e baías, ¡lÊsnþ qì'rc

nelas não.se contatassem afloranentos de argitas do enbâsaÍEnto ' É oportuno no

tar que' de nodo j¡dependente, cfegalros a conclusões semefhantes às dos

pesquisadores da Bahia, sobre esta questão'
o segundo aspecto de interesse prende-se à transgressão f1a!

driana,acujorecuoa.ssociamosodesenvolvÍmentodosmanguesais'
especialmente a partir do stand stilL ocorrído há cerca de 2 500

anos .atrás. Este balizamento temporal auxilia a situar de modo

mais preciso, no tempo, os fatores da dinâmica sedimentar' dos

quais, os mais recentes são abordados através de documentação,
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imagens de sensores e amostragem.
' Assim, uma vez estabelecidos os fatores de larga escala - no

espaço - passamos a sítuar os eventos de sedimentação na escala
'' dos milhares, centenas e dezenas de. anos, aproximando-nos assim de

íntervalos de tempo compatívei-s com os das vidas úteis de grandes.

obras de engenharia, como são os portos.
Os aspectos geológicos e geomorfológicos foram, no decorrer

da exposição. abordados de ¡rodo bastante diverso, segundo a' área
estudada, variando mesmo notavelmente em extensão. Essas variações
representam na verdade um certo tateamento na detecção dos pontos
mais importantes, que só vieram a ser melhor esclarecÍdos ã med!

da em gue surgiam resultados de outras pesquísas, como' por . exem

plo, o intenso programa de datações C-I4 desènvolvido em São Paulo

e na Bahia.
Procuraremos a seguir destacar aJ-guns tópicos específicos que

nos pafecem o! mais interessantes do ponto de vista metodológico.

, A. Plantas e imagens de sensores

Em todos os casos abordados, Iançamos mão de cartas topográ-
ficas, batimétricas e imagens de sensores remotos, ña Èentativa de

caracterizar, através de dados quaiitativos e quantitativos, ês

tendências mais recentes da evolução morfológica da área estudada.
Uso intensivo de cartas foi efetuado no caso de Guarás, quan-

do mostramos a necessídade de se restringir as técnicas de comþg

ração mais rigorosa a edições resultantes de levantamentos compatÍ
veis guanto à precisão. Naturalmente, esta constatação podia ser
esperada, tendo em vista as mudanças tecnológícas dos úItímos cem

anos, entretanto preferimos realizar todos os procedimentos passí
veis de permitir a comparação de cartas da DHN cofn as maís antigas,
conforme expusemos no cAPfTULo 3.

No que se refere aos produtos de sensores remotos, obtivemos
bons resultados com fotos aéreas, também no caso de Guarás. As ten
dências detectadas por fotos aéreas defasadas foram, então, úteis
na detecção e delimitação da evolução da linha de costa, cujos re
sultados foram convergentes com os obtidos através da análise de

cartas batfmétricas.
Imagens de satéIites da sérÍe LANDSAT foram usãdas na ava

liação do Èransporte litorâneo, e da atuação de correntes costei
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ras, nos casos de ltajaÍ-Açu, santos e Baia de Todos os Santos.Nes

tes últimos os resultados têm que ser tomados com reservas, uma

vez que dizem respeito a aPenas, um conjunto de cenas. No caso de

Itajaí-açu a pesquisa foi mais completa, embora deixasse ainda a

descoberto um perÍodo do ano.
A defíciência acima apontada resulta da cobertura de nuvens,

restrição gue pode se tornar crítica em determÍnadas regiões clima
ticamente adversas. Temos porém que destacar que a repetiçãö de to
madas de imagens em perí.odos curtos e cornpatíveis com a maior par
te dos processos costeiros, possivelrnente mesmo com eventos excep-

cionais como tempestades, é a caracterÍstica que torna mais inte
ressante o uso real e potencial- - incluindo maior exploração de

informações por sinais espectrais determj.nados - dos sensores ima

geadores radiométricos em estudos de dinâmica costeira.
AIêm da questão ligada .à disponibitidade de fotos aêreas e

imagens de satélite, seu uso não é mutuamente exclusivo, devido a

sl¡¿ts características prõprias de resolução espacial (maior para as

fotos aéreas)e espectral (mais diversifícada para os sensores ra
diomêtricos

AssÍm, consideramos que as questões pendentes relativas a

mudanças na morfologia e correntes costeiras possan ser resolvidas
se enpreendido um programa de pesquìsa voltado para esse f im. Uma

pesquisa desse tipo deveria equacionar não só prob.Iemas regionais,
mas ta¡nbém locais de circulação, tais como os apontados para a

Íoz do rtajaí-Açu. Neste caso alguns avanços talvez só venham a

ocorrer com a utÍlização de imagens de satéIites da 3a. geração,de

maior resol-ução geométrica.

B. Granulometria

Uma discussão que perpassa todos os casos anteriormente apre

sentados, exceto Guarás, é o da interpretação dinâmica dos parâme

tros estatísticos granulométrÍcos , que ora retomamos.

IniciaLmente, achamos importante filiar nossa interpretação
ao trabalho de FoLK & WARD (1957), no mínimo pela utilÍzação que

fazemos das fórmulas por eles propostas. Nesse eètudo, já referido
no cAPfTULo 2, são abordados sedimentos fortemente bimodais de uma

barra fluvial constituida de areia e cascalho, distrlbuÍdos no in
tervalo granulornêtrico de - 3l a + 3ø. Acreditam ter demonstrado.
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para esse intervalo, haver uma função entre os diversos pa râmetros

estatÍsticos, definida por um heticóide (FIGURA 5 ). Essa função
seria continua para outros intervalos granulométricos , sendo "ca
cla mínimo c1e melhor seleção coÍncidente com uma mocla do arnbiente
e cada máxímo coincidente com uma posição intermodal . ' . " (FOLK &

WARD, 1957 , p.24 ) (nrcune tts).

FIGURA 119- Variação teórica do desvio-pa.drão, assi¡retria e curtose em fun
$o ao aiânetro médio, para rln sedilrento hípotético polinndal (FOLK & vGFD ;
1957, p.24)

Suas conclusões vão ainda no sentido de que pequenâs varia
ções de curtose e assimeiria de seùs valores normais são indicati
vos de bimodalidade, enquanto que valores ext,remos de curtose p9

dem ser lnterpretados no sentido de que o sedimento " considerado
guarda caracterÍsticas de uma fase prévia, cujo meio foi mais efí
ciente em promover seleção que o meio em que veio a ser deposíta-
do.

Fl-naÌizam com a observação de que maiores progressos na in
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terpretação devem ser egperados do estudo quadri-dimensional dos

parâmetros, maís de que seus val-ores absofutos'
SHEPARD & YOUNG (1961) contestam o valor da assimetria como

parâmetro interpretativo de amlciente. F0LK (1962) e DUANE ( L964 )

não aceitam essa conclusão, atribuindo o insucesso dos primeiros

autores ao método analítico, pois SHEPARD & YOUNG (1961) realiza-
ram anáIlse em tubo de sedimentação, o que levaria a valores de

assimetria sistematicamente negativos. DUANE (f964) acredita que

as distribuições granulomêtrj-cas obtídas por tubo de sedimentação

diferem das obtidas por peneiramento, não sendo vátido comParar

resultados dessas duas têcnicas.
DUANE (1964) reafizou estudo em diversos amlcientes da Caro-

llna do Norte' voltado à interpretação da assimetria' Os cálculos
foram feitos segundo o método dos momentos, e os resultados obti
dos para algumas amostras foram comparados com os obtidos através

de outras fórmu1as. Considera que os sinais obtidos para assime

tria por diferentes fórmulas são compatíveis, e quet portanto' os

råsuIia,âos de assiinetria pcdem ser considerados reprocìutíveis.
' Uma análise detalhada, por ambiente de deposição, Ievou DUA

NE (1964) a admitir que a assimetria é sensívef ao ambiente: com

sinal negativo indicaria remoção seletiva (uinnouing) contÍnua ,

caracteristica de pralas, zonas litorâneas e canais de entrada de

¡narés ( tidaL ínLets ). Com sinal posÍtivo caracterizaria zonas

protegidasrde deposição, como lagunas, bem como duhas, de deposi

ção eóIica.
HAILS (1967) estudou mais'de t5OO amostras na região coste!

ra Ne\^¡ South Wales (Austrália) de ilhas barreiras, praias, dunas e

planícies flúvio-deltáicas , buscando um parâmetro que perrcitisse

separar esses diversos ambientes. Mostrou que isso não poderia ser

felto pelos diâmetros mêdios, nem pela morfologia ( arredondamento )

dos grãos e sim pela assimêtria. curíosamente, usou este critério
para separar sedimentos holocênicos de pleistocênicos '

Entretanto, os dados de HAILS Gg61) permitem também suPor

que as populações separadas refletem condições de ambientes prote

gídos (ínner barríer ) ou de baixa energia (dunaè), com assimetria
positiva, ou abertos (ftont beaeh-outen banriet ) com assimetria

negativa. É certo que nuitas anostras são de subsuperfÍcie e P9
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dem.refletir condições pretéritas de exposição ou abrigo, porem,

oS resultados são indicatívos de que o sinal da assÍmetria pode

ser mais adequadamente referido a Processos, e não a idades' Estas

últimas podem ser melhor deduzidas a partir da situação geológica

e geomorfológica dos depósitos considerados '
Para FRIEDMAN (1967) as distribuições granulométricas têm

signÍficado genétíco, permitíndo distÍnguÍr com segurança sedímen

tos fluviais de praíais. Para tanto sugere numerosas combirrações

grãficas de relação entre parâmetros ( por exemplo assimetria x

desvio-padrão) que permitíriam separar populações de diferentes

origens.
CRONAN (1972) realizou estudo de sedimentos de superficie de

fundo no Mar da Irlanda, entre a IIha de. Man e cumberland, caracte

rizados por polirnodalidade. Para esse autor, a interpretação de

DUANE (1964) de que assimetria negativa indícaria erosão ou não de

posição, enquanto que assimetria positiva indicaria deposição' não

pode ser estendida a sedimentos fortemente polimodais '
Assim, no caso do Mar da lrlanda, há uma cleposição de sedi

mentos cad.a vez mais finos de oeste para lesÈe' ã medida em que

dininui a força d.as correntes de maré, de tal modo que os parâme-

tros estatísticos vão refletir as diferentes Proporções de mistu

ras de diferentes modas, e não o regime deposicional, que ó único'

cabe notar que essa conclusão ê análoga ã de FoLK & WARD 11957) pa

ra os sedimentos bimodais de Brazos Bar, e signifiðaria que o

dlâmetro médio ê antes indicativo de disponibilldade l-ocal de uma

ou outra moda' que da distância com rel'ação à área-fonte'
Essa controvêrsia a respeito do significado dos parâmetros

'estatísticos permanece,e, a.nosso ver, boa parte da 'Literatura que

consultamos acha-se permeada por discussões .simultâneas envolvendo

a precisão dos parâmetros estatísbicos, e seu significado dínâmico'

UmexemplodistoéoseguintetrechodeHAILS&HOYT(1969,p'575):
"o significado da assimetria como parâmetro sensível ao ambiente é

demonstrado não somente pela distinção que pode ser felta entre am

bientes de alta e baixa energia, como pela concordãncia no .s.inal

da assimetria entre medidas gráficas e método dos mornentos".

Trata-se de dois assulltos distintos ' No que se refere aos pa

râ¡netros descritores da distribuição granulométrica' s!{AN ¿¿ aLií



252

(1978) mostraram que a correlação entre os métodos gráficos e de

momentos decresce do diâmetro nédío, ao desvio-padrão, ã assime
trÍa, ã curtos€j. Em decorrência, pode-se discutir resultados dos

doJ-s primeiros parâmetros_ sem levar em conta o método de cálculo ,

diversamente dos dois restantes. Esta questão, bem como outras li
mítações decorrentes dos métodos utilizados, foram apresentados no

CAPITULo 2, e serão ..retomadas oportunamente.
Ficando então no uso interpretativo dos parâmetros, apresen

ta-se-nos, aparentemente, um paradoxo: se houver uma relação defi
nj-da entre os parâmetros, ou seja, não sendo eies independentes ,

qual o alcance de sua interpretação ? Tentaremos responder esta
questão com base nos dados que vimos coletando nos úItimos dez

anos .

Asslm, dos casos gue anteriormente apresentamos, procedemos

inicialmente ã separação de conjuntos de dados a serem analisados.
VÍsando eliminar, de Ínício, possíveís alterações provenientes de

diferenças de manipulação laboratorial , reduzimos o universo de
ãñ.\ê+râÃôñ ,l-ê !.âíâô ¡ô câñô+il.\5 q5ñ+^d /:mne+rac ,4asu uv¡/v er.!q, vq¡¡ eve

1980) e aos éstuários de ItajaÍ-eçu (campanha de l-982) e do Poten
gi (somente amostras com menos que 50 E de carbonatos), num total
de 5BB amostras, t.odag tratadas no mesmo laboratório.

As distribuições granulométricas desses diversos conjuntos
são descontÍnuas, abrangendo cada um deles, de modo preferencÍa1 ,

certos lnte.rvalos ou modas (FIGURÀ I2O ) . Entretanto, todas essas
amostras em conjunto caracÈerizam bastante bem o interval-o de 0ø a

8/, com pequenas caudas entre - 'lØ e 0Ø e 8þ e 9ø (FIGURA I2I )

Procuramos então iniciar nossa análise através da comparação
do primeiro com os demai-s parâmetros, já que o diâmetro médio se

constitui numa medida cujo significado fÍsico pode ser apreendido
de modo relativamente sj.mpl-es. Construimos então os diagramas biná
rios, apresentados nâs'FIGURAS I22 a I24. A fím de melhor captar as

tendências esboçadas nos díagramas de pontos. rêalizamos um alisa
mento (smoot,hing) que consistiu, basicametrt., äm se traçar uma cur
va contÍnua através das medianas de cada l0 pontos.

A distribuição do desvio-padrão (FrcUR.q 122 ) ¡n6s¡¡¿ u¡¿ no
tável ruptura em torno de 4Ø . Entre 0/ e 4Ø as amostras distri
buern-se em torno de um valor médio de assimetria de 0,74; pode -se
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enÈão dizer que todas as amostras desse intervafo granulomêtríco os

cilam em torno de um grau de seleção que, pela escala de FOLK &

WARD (1957), corresponde a moderadamente selecionado. Ainda nesse

intervalo de 0Ø a 4/, pode-se notar que os desvios do desvio-padrão

em torno do valor de 0,74 são menores ô'e Oþ a 2þ que de 2þ ¿ lþ |

o que sugere duas populações distintas.
Entre 4/ e 8p pode-se traÇar uma média, Provavelmente defi-

nida por uma equação de 29 grau, ínteiramente compreendida nos in
tervalos de valores pobremente a muito pobremente selecionados de

FoLK & V'IARD (1957). Neste caso nota*se que o desvio em torno da

curva média d.iminui no intervalo granulométrico de 7Ø a 8Ø.

Com relação à assímetria (FTGUR.A 123 ) , embora o dÍagrama de

pontos seja sugestivo de uma certa ruptura em torno de 4þ, pare

ce-nos que a tendência ã definição de uma ""tt"6id" 
pode ser estendi

da entre 3Ø e BØ, conforme fica rnais claro no dlagrama submetido

a alisamento.
Novamente parece definir-se uma população entre 0Ø e 2Ø ' ca

racterizada por valores oscilando em torno de assimetria nula.

54
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+7 -ØØø +9. øøø
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No que sè refere à curtose (FIGURA I24 , , novamente julgg
mos reconheòer três populações. Uma no Íntervalo granulométrico de

Ofl a 2fl, com va.lores d.e curtose em torno de Ir2 (mesocúrtico) , og
tra no intervaLo 2þ a 4,5þ com valores de curtose em torno de 1,5
(Ieptocúrtico), e uma terceira, de 4,5þ a 8/, com valores platicl:rti
cos a mesocúrticos, segundo a escala de FOLK & WARD (1957) .

Com relação ao conjunto dos parâmetros, podemos então des:
tacar que, pâra o universo analisado, é possÍve1 definir três con
juntos de amostras, nos intervâlos granulométricos aproximados de
0Ø a 2Ø, de 2þ a 4/ e de 4Ø a 8Ø. O primeiro desses .Íntervalos ca
racteriza-se por pequenas oscilações dos valores de desvio-paclrão,
assimetria e curtose, em torno de um valor médio (nuIo, no caso
da assimetria) , O segundo guarda certa semelhança com o primeiro,
carac teri z ando- se entretanto por rnaiores osciJ"ações enì torno do
valor médio; o valor médio da curtose parä este caso é maior qLte

no primeiro.
O íntervaio de Afi a 8Ø caracteriza-se por uma relação mais

¡nnnlav¡ ô¡+rô ^ê ^r-î-a+-^- ^*l..^-- L^ñ Ä^çiFi^ì h^ê 'lì -^---'--vv¡nr re.rs ¡,q! q¡lrç er vJ , u¿qy!4¡LrqÞ

binários .

Os resultados acima expostos diferem substancial-mente de ex
pectativa de FOLK & WARD (1957) (FIGURÀ 119 ), e nos levam a afir
mar que as relações entre parâmetros grênulométricos são váfidas
para dad'os intervalos granulométricos , não parecendo possível de

duzir uma única lei de comportamento cíclico, como a proposta por
aqueles autores, aplicável a todos os intervalos granulométricos .

AdicionaLmente, achamos opbrtrrno retomar a questão assim
proposta por FOLK & WARD (1951 , p.14): "Uma escala verbal de seLe

ção realmente significativa será desenvolvida somente quanto a

tendência geral da relação entre tamanho (slc) e seleção for cons
truída para um grande número de ambientes. Somente então será pos
sÍvel dizer, po:: exemplo, que um sedímento ¡em um desvio-paclrão
0,25l mais baixo que o sedimento médio correspondente ãque1e diã
metro mêdio".

Esse raciocinio parece-nos válido? e provavelmente seja um

caninho a ser pesquisado e estabelecÍdo para o futuro. Entretanto,
julgamos gue deva ser aplicado tamb6m aos demais parâmetros, ou

seja, uma vez definida uma relação entre diâmetro nêdio, desvio-
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-padrão, as$imetria e curLose, não nos parece viável usâr uma es
cala absoluta para nenhum caso,

Naturalmente, esta discussão tem que ser tomada com algumas
reservas, no sentido de não incorrermos em generali.zações incor-
retas. Entretanto, parece-nos possÍvel constatar que, para as
amostras anaLisadas, o único parâmetro com real significado fisico é

diâmetro mêdio, cle ta1 sorte gue cabe coloc¿rr dúvidas quanto a

Ínterpretaçês dinâmícas olîiundas dos dernais
Tendo assim proposto uma primeira abordagem para a solução

do paradoxo anteriormente mencionado, podemo-nos perguntar a res
peito do significado das três populações acima definidas.

A descontinuidade mais notável, em torno de 4fl, assinala não

só a separação entre areias e siltes, como mudança de método gra
nutométrico. Enquanto que para areias procede-se a peneiramento ,
estabe lecendo-se portanto uma referência física para a separação
das classes granuJ-ométricaÈ, Siltes e argilas são divididos segun
do a Lei de Stokes, calculada para uma situação i.deal . Ademaís,os
j-ntervalos granulométricos são de 0,5Ø no primeiro caso, e de Iø
no segundo, o que , de per s¿, causa aumento nos desvios-padrões
por amplíação da base de cälculo. Entretanto, dada a abrupta pas-
sagem dos valores de desvio-padrão no limite de 4þ , de 0,7 para
2,4 , hâ margem para se suspeit-ar de que a passagem de areias pg
ra siltes correspond.a a uma mud.ança dinâmica, possiveÌmente o Ii
mite entre transporte por arraste e suspensão, para as energias de

transporte vigentes nos anìbientes sedimentares aqui considerados,
Não temos efementos para avançar qualquer expJ.icação funda

mentada em observação direta para o l-imite em torno de 2fi, limite
entre areias médias e finas. Podemos apenas fazer uma suposição ,
de que, se de fato tal l-imite corresponde a um fenômeno natural ,

estarã possiveJ-mente ligado à textura dos grãos, no sentido de

seu arredondamento, por exempl-o3 neste caso, as partÍculas de Oø

a 2/ poderiam ter uma tendência a formas mais homogêneas, de tal
forma que a separação imposta pelo diâmetro dos orifÍcios das
peneiras Levariam â separação de populações (de 0,5 em 0,5Ø)mais
uniforntes , portanto, com menores oscilações em torno de um va
Lor ¡n6dio de desvio-padrão .

Retomando agora as observações de SWAN et aLíi (1978) sobre



260

os parâ¡netros de I¡OLK &. WARD (1957) gostaríamos de destacar que o
significado dos diagramas binários deverá decr:escer no sentido
dlânetro médio ¡c desvio-padrão, diâmetro médlo ¡c assimet.ria, diâ
metro médio ,c curtose,

Levando em conta a complexídade das questões leverntadas,não
nos parece oportuno avançar esta discussão por meio da combinação
de valores de desvio-padrão, assímetria e curtose entre si, co!
forme fizeram FOLK & WARD (1957) e segundo a proposta de FRTED-

MÀN (1967) .

II GUARÁS

AIém dos aspectos já contidos no CÄPÍTULC 3 e anterior-
mente neste mesmo capitulo, paiece-nos importante destacar aquÍ
que o estudo do caso de Guarás, feito em base essencialmente mor

fológica, poderia ser mefhor esclarecido se este tipo de investi-
gação houvesse sído estendido no sentido de caracterizar as on<las

de areia. Levantamentos geofÍsicos poderiam fornecer informações
quantitativas sobre essas feições, de modo a se obter um resulta-
do independente dos demais (determinados principal"nente através de

cartas batimétricas e fotos aéreas) , e a ser con eles comparado ,

Tais Levantamentos deverÍam ser defasado", d" modo a não só carac
terizar a geonretria das ondas, como sua vel-ocldade de mudança.

ITI AS BAÍAS

Uma caracterÍstica 
"o*rl* 

ã" trôs baías abordadas,, Santos ,

SepetÍba e Todos os Santos, é sua estreita vinculação com a cir-
culação. oceânica, atravês das correntes costeiras. Dominam estas
inteiramente a circulação na baía santista, enquanto que nas ou

tras duas os paleocanais wtlrmianos parecem ainda constituir um fã
tor de expressão regj-onal na distribuição das correntes de ¡naré.
, Mesmo levando em conta as restrições anterj-ormente ãpontaclas

quanto aos parânetros grranulonËtricos, os nodelos de circulação propostos pa

râ Santos e Sepetiba permanecem, crcnsiderando-se apenas a disÈriJ:uição de fA
cies através do díâfietxo nËdÍo, bem como as evidências trazidas por ou

tros dados granulométricos brutos (porcentagens de argila, pàr
exenplo), ou sobre a constituição dos sedimentos.
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Os pesguis;rdores da Bahia, em sua l:econstituição paleoambi-
ental da Baía de Todos os Santos, chamam a ai:enção para a possib.i
1Ídade de serem as areias reliquiares. Este ponto ó da maior im
portância na delimitação do uso que se pode fazer das fácies. sedi
mentares como indicadores do presente nÍvel de energia do . meÍo
de transporte, e coloca dúvidas se os fundos arenosos de Santos e

Sepetiba correspondem ã dinâmica sedimentar atual .

Pelo menos no caso de Santos, medj-ções de dispersão de ra
dioisótopos mostram efetivo transporte de material arenoso, da
ordem de 10 þ x dia (verão) a 200 l<g x dÍa ( inverno) , na dire-

mm
ção norte, com tendência a espalhaméäto para leste, (NUCLEBRÍ.S ,

1981) , ou seja, conforme sugerimos a partir da faciologia,
Parece-rlos p::ovável, então, dado o tipo de circulação das

baÍas, que, ernJrora parte das áreas aÍ encontradas sejam reliquia-
res, são elas efetivamente movinentadas por correntes atuais, cor
respondendo então ãs regiões àe maior energia de transporte.

No que se refere às variações temporais clas fácies de super
Gl^i^ J^ ,...-¡^ ^- *^r-:^^ r^!^-*.:*-r^^ ^* ^,,^^-^- -lr.ICi-e qe IUn,f,O, OS PciuiUËs LiË Ls:-i iiii-.¡ ¡ duv 5 e¡iì UAIÌ:OG, e¡iì SUCCSSI1IAS

campanhas ao longo de um ano, e em campanhas defasadas de sete
anos, permaneceram relativamente cgnstantes. Ainda est.e fato esta
rá, provavelmente, vinculado à circulação marinha predomlnante;va
riações sazonais ref acio¡raclas a nrudanças de descargas fluviaÍs se

riam neste caso mínimizadas, pois seus aportes sóLidos seriam es
palhados ao J-ongo de toda a costa por correntes .coåteiras,

TV ÕS ESTI]ÁRTO

Neste caso atenua-se a influência da circufação marinha e

influencian¡ embora com pesos diversos segundo o clima regional,as
caracterÍsticas de vazão dos rios, Dos três .casos estudados, o

regíme fluvial torna-se mais importante do Potengi a Santos, e

deste ao Itaj aÍ-Açu.
' No primeiro caso não temos dados suficíentes para cfasslfi-
car o estuário; os existentes são sugestivos de que sua circulação
seja dominada por correntes de maré, provavelmente com mistura ver
tlcal de águas.

O regime do estuário sanLista parece-nos âdequadanente de

terminado ao longo do canal do Porto e ì.argos, necessj-tando com

I
ì

l



plementação no Canal de São Vicente. O modelo cle cunha salina an
teriormente proposto para as duas ligações do estuárj_o coma baÍa
foi modificado, conforme vimos, face às novas investigações que
aÍ realízamos.'

É no caso de Itajaí-Açu que se reaLíza, de modo aproximado
o modelo da cunha salína, embora fal-tem-nos ainda dados de veloci
dades de corrente para completar esta caracterização. Este padrão
de circulação es!á diretamente relacionado ã predominância do flu
xo fluvial, que em épocas excepcionais parece sobrepassar .J_arga-
mente as correntes de maré. Assím, enguanto gue os rios que desa-
guam na lagamar sabtista têm vazões rel-ativamente baixas ( média
máxima mensal menor gue 20 ra3 ¡s para o Cubatão) e estão dispersos
em vários locais do estuário, o ÏtajaÍ-Açu tem médías mensais pre
dominantemente acima de 100 m3,/s.

Variações temporais das fáci es de superfÍcie de fundo foram
investigadas somente no caso do ItajaÍ-Açu, tendo-se cÒnst.atado
sigrnificativa mudança em suas caracterÍsticas, do regime de águas
-Ëaixas ao <ie cheias. Dada a maior interveniência de correntes de
marés nos casos de Santos e do potengi, parece-nos razoáve1 aclmi-
tir, como hJ-pótese de trabalho, que as fácies de superfÍcie de
fundo apresentem menor variação nèsses dois casos,

Ma.is uma vez, levando em conta as. restrições apontadas quãn
to aos parâmetros estatÍsticos granuJ.ométricos , podernos notar.que
não haverá mudanças significativas nas Ínterpretações fej-tas, se
usarmos tão somente parâmetros texturais e dados sobre a composi-
ção dos sedimentos. Assim, sugere-se enquanto essa questão não é
definitivamente escfarecida, usar-se como critérios para delimitd
ção de subambientes, a classificação textural de Shepard, o diâme
tro médio, dados granuLométricos brutos e composição mineralõgica.;
Ademais, é preciso levar em con,ta também os limites indicados pe
los estudos de salinidade e material em suspensão.

Um ponto brevemente aflorado e que aqui gostarfamos de des
tacar ê o da inferência da circulação estuarina a partir das fä
cies de superficie de fundo. Conforme vèrificamos no caso de San
tos, um modelo de cunha salina foi inferido a partir da constata-
ção de que sedimentos mais grossos adenÈravam o estuário, confor
me fica especiaJ-rnente claro na entrada do Canai de São Vicente.fs
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to significa tão somente que há correntes cle marés capazes de pro
mover tal aporte; o padrão de cÍrculação das águas dependerá de ou
tros fatores, crmo dÍscutimos. acima. Desse moclo, este tipo de
influência pode ser me.Ihor reaLÍzado ser em não se dispondo de nte

dições de salinidades e velocídades de corrente, levarmos em conta
elementos morfológicos (seção do estuário, padrão regj_onaf de dre
nagem) e de descarga fluvial

V ASSOREA}4ENTO

No caso das baías, a guestão do assoreamento, tal como pude-
mos estudá-la para Sepetiba, pode ser equacionada sob a perspecti-
va de variações de energia do meio, detectadas através de .elemen
tos morfológicos de fundo e das fácies sedimentares. Uma aproxima
ção quantitativa ó possÍve1 de ser obtida. at.ravés da anáIise de
variações batímétricas ou de linha de costa; entretanto caso as
tendências assim apontadas se revelem crÍticas, só medições dire
tas podem precisar: as quantidades efetivamente mobilizadas.

No caso dos estuários, além dos fatores regj-onais, tais
a situação geomorfológica, o padrão de circulação estuarino
determinante na delerminação das frentes cle turbidez máxima.

Esse assunto apenas coneça a ser estudado entre nós, e
resultaclos aqui apresentados necessj_tam' ser ampliados especialmen-
te na verificação do comportamento sazonal dessas frentes, o que
permiti.ria, em futuro próximo, mel-hor planejar as épocas e locais
preferenciais de campanhas de dr:agagem.

FÍnalnente, un aspecto a ser considerado, é que a eficiência
das dragagens dependerá não só d.os processos e locais responsáveis
pelo assoreamento, como tanbém da adequada escolha do local de des
pejo do materíal dragado, para tanto, a determinação Ao padrão re
gional de circulação deve ser conhecido, conforme demonstramos em

Santos, e precauções quanto a feições ligadas ao equilÍbrj_o sedimen-
tar t.em que ser l^evados em conta, como é o caso da preservação dos
mangues em Aratu.

como

se rá

os

i
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CAPTTULO VIT

CONCLUSõES

1. Os estudos geológicos aplicados a portos, no que diz re_s-

peito a profu¡ldidade e disposição dos canais de navegação e de
atracação, podem ser vistos sob a perspectiva da constituição e
perma.nência dos fundos subaquáticos. A caracterização desses fun
dos pode ser feita de modo mais produtivo atrav6s da reconstitui
ção de alguns eventos geológicos, essencialmente do euaternár:io,de
tal sorte a se Íntegrar nessa história próxima os processos atuais.
Dentre esses eventos tem especial importãncia o entalhe sincrôni-
co ao último evento glacioeus tát.ico de rebaixamento do nÍvel- do
mar (Wtlrm), bem como as oscilações ¡narínhas pós-Çlaciais, baliza
das pela Transgressão Flandriana ou Santos,

Os processos atuais podem ser definidos por critérios morfo
lóglcos e sedimentológicos , de modo, basicamente, a caracterizar
a lvelocidade das mudanças das feíções, bem como a constituição de
seus materiais, conforme já propuséramos enì nosso est.udo sobre a
BaÍa de sepetiba (poNçANo, Igi6l .

2. Às mudanças morfológicas'podem ser âvaliadas Þor produ
tos de sensores remotos, cartas batimétricas, e reconhecimento de
carnpo.Imagéns <le sensores podem ser úteis mesmo quando de uma úni
ca data, pois permitem a detecção de pateoformasr eüêr datadas,per
mitem estimar velocidades de acreção ou erosão. Entretanto, senso-
res e cartas batimétricas têm maÍor inteiesse quando provenientes
de levantamentos defasados no tempo; seu uso é compl-ementar: as
cartas batimétricas, em suas sucessivas edições, sofrem alterações
apenas nas profundidades, não passando por corïeções para mudanças
de l-inha de costa. Estas podem ser definidas somente através de
imagens de sensores

3. A caracterização sedimentol-õgica pode ser feita, de modo

complementar, para os sedímentos rasos da coluna sed.imentar, para
sedÍnentos de superfÍcie de fundo, e paúa sedimentos em suspensão.

No primeiro caso tem-se mostrado útil a testemunhagem por
cravação com amostrador do tìpo pisl;on corez, i os resuLtados forne
cidos permÍtem avaliar varÍações temporais da cobertura de superfi

I

I
I
I
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cie de fundo.
A faciologia dos sedimentos de superfícíe de fnndo tem dupla

utilidade: fornece indicador.es da energia de transporte envolvida,
e pode ser usada dj"retamente na preparação de modelos de simulação
laboratc¡riais,

O estudo dos sedimentos em suspensão, associado ao de saÌi
nídade e velocidade de correntes, per:mite definir padrões de cirðu
tação, bem como defínir regiões de turbidez máxima, úteis na pre
venção de assoreamento e plar,ejamento de dragagens em estuários.

4. No estudo sedimentológico clo material de superfície de

fundo, é aconselháveI adotar-se Lécnicas compativeís com os resul-
tados esperados. Assim, segundo SWAN eú aLii (1918), caso os sedi
mentos venham a ser descritos com parâmetros estatÍsticos calcula-
dos a partir do método d.os nomentos, um intervafo de separação de

0,5ø ê desejável, enquanto que se utilizar as fórmufas de FOLK &

WARD (1957) , Iø ê suficiente, qualquer que seja o intervalo granu-
lométrico considerado.

5. Empregamos as fórmulas de FOLK & V'IARD (1957), cujos resul
tados são compatíveis com os obtidos pelo método dos momentos para
diâmetro médio e desvio-padrão, diversamente do que ocorre com as

simetria e curtose, conforme demonstraram SIIAN et aLii (1978) . As

sim, dé inicio, são os doís prirneiros pàrâmetros mencionados os

mais confiáveis.

6. A literatura tem privilegÍado a inter:pretação dinâmica dos

parâmetros estatísticos de areias. Neste trabalho pudemos realizar
uma apreciação desse assunto cobrindo, com 588 amostras reais, o

intet'valo de 0Ø a 8/. NeIe constatamos grande descontinuidade em

4/, l-ímite de areias e siltes, especialmente nÍtido na distrÍbui
ção de diâmetros médios æ desvi.os-pac1rões ; os valores de assime-
tria e curtose reforçam essa constätação, Embora fatores lígados
ãs têcnicas ar:alíticas possam ser responsáveis por parte dessa des

continuj-dade, parece-nos prováve] que ela se deva. basiôamente a

diferenças .na dinãmica de transporte entre areias e siltes.

7, os quatro parâmetros estatÍsticos granulomêtricos dessas

588 amostras, apresentam relações bastante definidas entre si, di-
versas entretanto das postuladas por FOLK & WAnD (1957). Os resul

I

i
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tados que obtj-vemos colocam sêrias dúvj.das quanto à possi.bilidacle
de se empregar os conceítos interpretativos correntes de grau de
seleção, assimeLlîia e curtose

8. O díâmetro médio tem signifi-cado fÍsico real, e deve ser
usado como critério básÍco de inte::pretação, acrescido da classi
fícação textural (SHEPARD, 1954) e do uso de dados referentes ã

composição da amostra, taÍs como porcentagens de argil-a, de grânu
10, e outros que puderem destacar alguma propriedade física do se
dimento ,

9. A interpretação de processos atuais através da faciolo-
gia deve sempre considerar a possibilidade de se estar tratando
com depósitos reliquiares. Verificação das interpretações sedimen
totógicas através de processos de medição direta de movimentação
de sedimentos é desejáve1, antes de se fazer investipentos em

obras ou de manutençao.

fO. Os resultados obtidos em Guarás mostram que, além da ma

-rt+--^;^ ¡ê --^+,,*Ji ¡-¡ôê ¡^ ^-ñ-i ð a r¡ayì 2¡.ã^ Ä6eeae aì vnc .Je¡ruuc¡¡Ya\J us- ù,r v ! urle¡!¡qi.¡ç Þ {.,lu \-çaiia¡¡¡J r {r vt=j-ia.Yc

circulação deve ser avaliada. Os resultados obtidos nesta regiãol
embora específicos, são emblemáticos de situações em que os volu
mes de sedímentos movimentados naturalmente, ul-trapassam marcas
que inviabilízam, sob o ponto de vista econômico, qualquer possj.-
bíIidade de construção, como é o caso de áreas próximas a deltas.

1I. Nos casos das baÍas de santos , Sepetiba e Todos os

Santos, pudemos destacar a necessidade de compreensão de padrões
regionais de circulação, para mel-hor caracterização dos problemas
focais.

12. Os estudos de estuários mostram padrões de clrculação
dependentes do clima e morfologia locais bem'como do regÍme de

marês. Assin, acentua-se a interferência fluvial da costa nordes-
te (Potengi) para a sudeste (Santos) para a sul (ItajaÍ-Açu) ; Lal
influência é maior no caso de se ter um único canal (Itajaí-açu )

que um complexo estuaríno (Santos) .

Realizamos, no presente trabalho, uma reavafiação de diver-
sos fatores J-igados à sedimentação do estuário santlsta' entre
eles a floculação e o modelo de cÍrculação estuarina; fiÞstrafios que

ì
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ao longo do Cana1 do Porto e largos apresenta-se um padrão de cir
culação em dois estratos ' com mistura vertical , enquanto que o Ca

nal de São Vicente apresenta circulação verticalmente homogênea'

Para o Ttajaí-Açu, apresentamos estudo envolvendo, sob dife
rentes condições de descarga ffuvial, seclimentos de superfície de

fundo e em suspensão. Este estuário apresenta circutação do tipo
cunha salina em preamar, e em dois estratos com mistura vertical-
em tr;¡ ixa-mar.

13. Tanto no estuárÍo santista como no do ltajaí-Açu' a zo

na de turbidez máxj.ma caracteriza-se por finos em suspensão prove

nientes predomÍnantemente da plataforma adjacente'

14. No que se refere ãs variações temporais das fácies de

superfÍcie de fundo, verificamos que são Pouco imPortantes quando

comandadas por círculação marinha - caso da Baía de Santos - e

pronuncj_adas no estuãrio do ltajaÍ-nçu. Neste últino caso' tem-se.

um único canal estuarino, o que acentua a influência fluvial; Po

.1ô-êô õcñô- ño caso do estuã.¡io sa.ntistâ, que se desenvolve
sv uv vv¡,v¡

em íntrícado lagamar, com numerosos canais, a influência fluvial
se dilua, com conseqtlente maior permanência das fácies '

15. A caracterização de áreás cle erosão e deposição, bem co

mo de tendências evolutivas, deve basear-se, sempre que possÍvel ,

em crÍtérios múltip]os, abrangendo três enfoques distintos: morfo

l-ogia, sedimentos de superfÍcie de fundo, e seclímentos em susPen

são. Pudemos mostrar, no caso de. Santos, que a dedução de um ¡noc1e

l-o de cunha saLina' feita pelos autores prévios, a partir das fi
cies de superfície de fundo, não ê adequadai ainda neste caso pu

demos mostrar, através da distribuiçã'o instantã'nea do materíal em

suspeusão, dependência da zona de turbidez máxima do aporte mari

nho, diversamente também das indícações prévias'
Uma vez estabelecido o padrão de circulação estuarina' en

tretanto, inferências a partir das fácies de superfície de fundo

podem ser feitas com maior segurança. Assim, no caso do Itajai-eçu'
poclemos constatar avanço das areias de origem tnarinha para o inte
rior do estuário, em torno de 500 m em regime de águas-baíxas 

' 
com

parativamente ao de águas altas. Ora, sabendo que neste caso o mo

delo é de cunha salina, com proveniência de finos predominantemen

ì
1



te marinha, poclemos fazer vari.ar a frente de turbidez máxima se
gundo as variações clos sedj-mentos de superfÍcie de fundo.

L6. Similarmente, a seLeção de áreas de despejo, ou o pl-ane
jamento de campanhas de dragagem, devem apoiar-se nesses mesmos
três fatores: feÍções especiais, como os tnangues, devem ser pro
tegidas, Variações de fácies de superfÍcie de fundo podem forne-
cer Índicações sobre as áreas fontes do materíal- sedimentar, como
pudemos mostrar nos casos do ItajaÍ-Açu e da BaÍa de Santos-ponta
de Itaípu, enquanto que a delimitação clas zonas de turbidez máxi
ma devem contar, necessaríamente , com estudo de matériais em sus-
pensão .
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