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L. TNTRODUçÃO

1.1. ASPECTOS GERAIS

A região

contro entre a terra e o

submersas.

Dunbar e Rodgers (1957), Bloom (L970) e

Pettijohn (L976) definem a região costeira como arnbiente

transicional, altamente complexo, ãpresentando caracte-

rísticas mistas dos ambientes continental- e marinho, on-

de há a atnação de ttma gama de fatores diversos.

Muitos autoxes definem o lirnite desses

ambientes trensicionais até o níve1 de mar6 naí.s baixa,

e, a partir daí, passam 4 defini-1os como tipicamente

marinhos, sendo o prineiro deles o ambiente aerítíco ou

costeira consiste na zoîa de en-

mar, englobando ãreas enersas e

de plataforma conÈinental. No eritanto, Heezen et aLii

(1959), em um estudo sobre a fisiogratía do fundo mari-

nho, caractetízam a plataforma coritinental como uma ex-

tensão de geologia continental, o que confere ao ambien-

te urr carãter transicional, mesmo que atenuado. As f1u-

tuações do níve1 do mar guê, segundo Fairbridge (l-961-) ,

ating,iram 10'0n abaixo do nível atual, Do ínÍcio da Trans-

gressão Flandriana e quer ûo caso brasileiro, segundo

Kowsmann e Costa (L974) atingiram 170n, Eêforçam esse

carãter de transição. Em termos oceanogtâtícos, Laevas-

tu (L976) ao delinitar es ãguas costeiras atã a is6bata

de 200nr ou seja, atã aproximadamente o linite externo

da plataforma continental, tambãn contribui pata carac-



Èerízâ-La como ambiente transicional.

Os estudos feitos na região costeíra,

mostram a existância de mescla de valores de parâmetros

continentais e narinhos, atestando a dificuldade do es-

tudo e o seu carãter mul-tidis ciplinar.

Laevastu (op. cit.) levanta caracterís-

ticas tipicamente locais dos problemas costeiros e a sua

variedade apontand.o, como de iundamental importância, as

interações ar /mar, mar/continente e mar/fundo na modifi-

cação dos parâmetros oceanogrâticos (marãs, ondas e cor-

rentes) nessas regiões, acarretando misÈuras turbulentas.

Na interação ar f mar a alteração dos parãmetros ocearo gr'a-

ficos 6 função da ação de ventos, trocas de calor, eva-

poração etc.. Nas interações mar /continente o areabou-

ço geológico, condicionando a topografia costeira, exer-

ce pronunciada influência nos ventos, imprimindo-lhes

caracterÍsticas locais e interferindo diretamente na a-
.¡

ção destes sobre os processos hidrodinâmicos. O supri-

mento de material, particulado .ou não, e as caracterís-

ticas dos sedimentos são função direta da interação mar/

continente. Nas interações mar/fundo e batimetria con-

diciona o comportamento hidrodinâmico, principalmente no

que se refere a

refl-exão) e marés.

O estudo

sua complexidade, tem-se

todo o mundo, devido ãs

ditadas por problemas de

ondas (probLemas de refração, difração e

de regiões costeiras, apesar de

desenvoLvido sobremaneira em

necessidades de ordem econômica

engenharia costeira, como ins-
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taLações portuãrias, pela exploração de recursos minerais

nao renovaveis, especialmente o petr6leo, e pela maior

ocupação humana nestas ãreas.

No caso brasileiro alguns trabalhos vem

sendo efetuados, porãm o caráter multidiscipLinar raramen-

te 6 enfocado devido, principalmente, à falta de iafraes-

trutura para tâ1.

L.2. OBJETIVO E ÃNE¡ OU ESTUDO

0 presente trabalho tem como objetivo

propiciar um melhor entendimeriËo do processo dinâmico da

sedimentação atual, Bo Canal de São Sebastião, ro Estado

de São Paulo, l-oca1ízado entre as latitudes de 45o19tt¿ a

45o30tI^I e longitudes de 23041ts a 23o53.5ts, conforme

mostrado na figura 1. Procurou-se estabelecer as intera-

ções en!re o comportamento hidrodinâmico e a distribui-

ção superfici"l 
* 

dos sedimentos, utíLízando-se para tal:

a anãlise da batimetria e topografia

de fundo atravãs das cartas batimátricas L6L4,1615 e

1616 da Diretoria e Hidrografia e Navegação MM e per-

fis obtidos por ecossondagem.

b - anãlise de parânetros oceano grá,rí-

cos costeiros propostos por Hela e Laevastu (L962) e

Laevastu (l-976), tais como, atuação de mar6s, efeitos

locais de venÈos, modificações de ondas por efeito ba-

timãtrico e comportamento de correntes.

3



c - anãlise de características granulo-

mãtricas do material sedimentar atravãs dos parâmetros

estatísÈicos segundo Folk e l.Iard (1957) e atravãs do

diagrama triangular de Shepard (1954).

d aûãlises envoLvendo distribuição de

minerais pesados, argilo-minerais, teor de calcãrio e ma-

tária orgânica, proporção de biodetritos, morfoscopia de

sedimentos e utíLízação de fotos de saté1ites.

1.3. ETAPAS DE TRABALITO

Foram real ízados três cruzeiros oceano-

grâticos, denominados São Sebastião I, II e III, utili-

zando-se o barco de pesquisa "Emiliat'do Instituto ocea-

nogrãfico da Universidade de São Paulo. Nesses cruzei-

ros coletaram-se as amostras das sãries SS-I, S-II e

S-III, obtidas atrav6s da utilízaçáo de um amostrador de

fundo tipo Peterserr. Obtiveram-se tamb6m os perfis ÈoPo-

gr'a,ticos, aÈravés de ecossondagem. As medições de cor-

renÈes, direção e velocidade, foram efetuadas com um cor-

rentômetro de eixo horizontal. ReaLizaram-sêr ainda, Dê-

dições de temperatura e salinidade com um Èermossalinône-

tro de campo¡tipo indutivo, medições de ait.ção e veloci-

aã¿e de ventos e lançamento de corpos de deriva de super-

fície e fundo.

As amostras da sárie DHN, num total de

160, foram gentilmenÈe cedidas pela Diretoria de I{idro-

grafia e Navegação, do Minist6rio da Marinha e coletadas

4



peLo Aviso llidrográf ico t'Camocim", com a util ízação de um

amostrador de fundo tipo Dietz-Laf:ond.

O esquema geral do desenvolvimento do

traba-Lho ã nostrado na f igura 2 e a local ízaçã.o das amos-

tras consta no mapa da figura 3 e na tabela 1.
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

2.L. REGIÃO COSTEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A região costeira do Estado de São Paulo

situa-se no Escudo Atlântico da Pl-ataforma Sul-Americana

e inÈegra a Região de Dobranentos do Sudeste (Alureida et

a1., Lg76). As rochas mais antigas sã¡ de idade transa-

mazônica e atá anteriores, que foram remobilizadas, mig-

nati zadas e granitizadas durante o Ciclo Brasiliano (41-

meida et 41., op. cit.). O conjrrnto aPTesenta uma orien-

tação geral NE (Freitas, L947 e Alneida, L967) e 6 corta-

do por intrusões de rocha.s básicas e alcalinas, rêlacio-

nadas com a ativação tectono-magmática mesoz6ica da Pla-

taforma Sul Americana, sendo -que as últinas manifestações

importantes englobam o magmâtismo alcalino litorâneo e

possuem idades que vão do Senoniano ao Eoceno M6dio (Al--

meida, 1971). Os centros eruPtivos encontram-se pr6xi-

mos ã linha de falha da Serra do Mar e o magmatismo cer-

tamente condicionou-se ã pt"".t!" de falhamentos Profun-

dos, que acarretaram o desnível de mais de 5.000m exis-

tente entre o nível n6aio do planalto atlântico e o soa-

Lho cristal-ino da Bacia de Santos (A1meida, L97L)- A

orla costeira, portanto, situa-se entre a Bacia de Salf-

tos, que apresenta uma espessura máxima provãvel de

8.000n e linita-se no lado continental pela falha de

Santos, e o planal-to atLânÈico brasileiro, que termina

em escarpas litorãneas, com alturas gue vão de, aproxi-
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madame'nte, 800 a 2.200n e possui uma extensão de cerca

de 1.200kn (A1neida, L975 e Suguio e Marrin, 1978). A

figura 4 ilustra essa posição relativa.

A possÍve1 evolução tectono-magmãtica

da margem continental da Bacia de santos 6 esquemat ízað.a

por Alneida (L975) (figura 5).

evol-uçao tectonica perece ter inprini-
do caracÈerísticas diferenciais à porções sul e Norte da

região costeira do Estado de são paulo. Fulfaro et aL.

(L974) salientam esta nítida diferença entre as partes

sul e nort.e, sendo que a primeira apresenta o desenvolvi-
mento de grandes planícies costeirasr ou seja, com carac-

terísticas de emersão e a últirna apresenta o desenvolvi-

mento de praias de boLso e costões, ou seja, caracterÍs-

ticas de submersão. A faixa de transição estaria situa-
da na região de santos-Bertiogar eue 6 mais ou menos cen-

tral. suguio e Martín (op,, cit.) dividem esta orla lito-
rânea, incluindo a su1 fluminense, em cinco unidades a

saber de sul para norte, unidade cananáia-rguape, unida-
de rtanha6rn-santos, unidade Bertioga-rlha de são sebas-

tião, unidade rlha de são sebasrião-serra de paratí e

unidade Baia de rLha Grande, sendo a primeira quase Èo-

talmente preenchida ao norte " :. ú1tina os depósitos

quaternãrios sendo pouco desenvolvidos. A expl-icação

mais plausíve1 para esta diferenciação segundo suguio e

Martin (op. c.it. ) baseia-se em influâncias tectônicas,
levantamentose abaixanentos diferenciais e sugerem gue,

devido a passagem progressiva de uma província a outra,

7



o mecanl-smo

curado em uln

costeira do Estado de

ras e praias, parecem

genãticos vincul-ados

sua'modelagem recente

tãti ces .

de diferenciação, provavelmente, deva

fenômeno de flexura coritinental.

As expressões mais recentes da geologia

Ab I Saber (1965) coloca a trarisgressäo

Flandriana como intimamente relacíonada ã formação do ar-
quipelágo santista, com o nível- do mar subindo uns poucos

metros e quase atingindo os maciços serranos. AbtSaber

(op. cit.) ainda coloca a parte norte da região costeira

do Estado de São Paulo, como sendo sugestiva de uma pa-

leogeografia, com sedimentação e coLmatagem marinhas r

f1úvio-marinhas e fluviais p6s-flandrianas, tênues ou es-

cassas, podendo-se captar o aspecto das formas costeiras
.tr

criadas durant.e a submersão correspondente a transgres-

são Flandriana.

Suguio e Martin (op. cit.) estudando as

flutuações do nível do mar, no Quaternãrio, postulam a

ocorrância da transgressão Cananãia hãraproximadçmenÈe,

100-120 ni1 anos, sendo e esËimativa fe'ita, através de

comparaçoes com outras partes do globo. Os mesmos auto-

res obtiveram, atrav6s de datações mais precisas, cur-

vas de f 1-utuação do níve1 do mar, deÈerminando a trens-

gressão Santos, com pontos bem .definidos pára a região

de Cananéia-Iguape e re gíã,o de Santos. A figura 6 mos-

I

São Paulo, como as planícies costei-

encontrarrportantor os subsídios

a fenômenos de origem tectônica e

vinculada ãs flutuações g1ãcio-eus-

ser Pro-



tra as curvas de flutuaçao

de Canan6ia-Iguape, Praia

Ubatuba, segundo Suguio e

2.2. A REGIÃO DE SÃO SEBASTIÃO

São Sebastiãor êE sua porção continental,

apresenta características gerais comuns ao restante do 1i-

tcral paulista havendo, portanto, o aLinhamento de suas es-

carpas verticais com.a linha de costa. Um elevado con-

traforte, a Serra do Juriqueriquerê, encontra-se efitre a

faixa litorãnea e a Serra do Mar, sendo separado desta

pelo vale do rio Juqueriquerâ (Kutner, 1969).

A litologia continental 6 constituida

por rochas mignatíticas do Prã-Canbriano Superior, cor-

tadas por diques e sill-s de rochas ultra-bãsicas, bási-

cas e intermediárias do Jurãssico Superior-Cretáceo Infe-

rior e por uma ocorrância de rocha intermedi âría do Cre-

tãceo Superior (Hasui et 41., 1978). Apresenta, ainda,

cobertura sedimentar quaternãria pouco desenvol-vida.

Separada do continenÈe por um canal r cu-

j a largura varia entre ,2 e 6km, encontramos a llha de São

Sebastião r guê apïesenta uma topograf ia ingreure r coID al-

turas que chegam a I.379m (Pico de São Sebastião) e, no

geral, aproximam-se dos L.000n. A 'area da ilha 6 de,
,

aproximadamente, 336km-. Apresefita vertentes, quase ver-

ticais, mergulhando diretamente no mar. Os rios gue dre-

nam a região não constroem planícies aluvionares com duas

9

do nível do mar pata as regiões

Grande-Bertioga e Caraguatatuba-

Martin (op. cit. ) .



exceções, os rios Perequâ (no lado do canal-) e casteLha-

nos (no lado do mar aberto). A topografia ingreme da

Ilha de São Sebastião e função da presença de grandes

intrusões alcalinas.

A geologia da ilha, de uma forma mais

pormenorízada, foi estudada por Freitas (L947) e Bennies

e Hasui (1968, L977).

Freitas (op. cit.) mapeou a seguinte 1i-

tologia para a ilha:

a Granitos e gnaisses de idade arquea-

ûâ, inferida atravãs de correlação petrogrâfíca típica do

Arqueano de outras áreas.

b Eruptivas bãsicas, de idade triãssi-

cêr inferida atravãs de correLação de ãreas.

c - ErupËivas alcalinas, de idade jurás-

sica, inferida

"stocks" aos quais denominou "stoclC'de São Sebastião,
Its tock" da Serraria e tts Èock" da peninsula do Boi .

d Eruptivas ãcidas, de idade p6s-jurãs-

sí(,a, irferida atravás de relações de campo.

atravãs de relações de campo. Mapeou

e - Depósitos holocênicos

Mapeou os alintramentos principais como

sendo de direção NE-SI^f.

' Ilennies e Hasui (L968, Lg77), efetuand.o

datações geocronol6gicas pel-o mãtodo K-Ar, at,ualizaram o

mapeamento de Freitas (op. cit.) e concluiram pela se-

tres
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guinte litologia:.

a Rochas granitóides, de idade pré-cam-

briana, com foliações orientadas segundo NE.

b Diques de rochas bãsicas, sub-verti-

cais, de idades Jurãssico Superior Cretãceo Inferior,

corn orientação NE.

c - Trâs nstocks" de rochas

(os mesmos op. cit.) e um ttstockttmertor, Dâ

nas de natureza bãsico-alca1ina, sendo todos

Cretãceo Superior.

d - Diques menores de rochas alcalinas e

ul-trabásicas, com orientação variada, mas predominante-

mente NE, pertencendo a uma fase posterior a dos"stockd',

porám não diferenciãve1 pela geocronologia.

e - Dep6sitos sedimentares recentes as-

sociados ã rede de drenagem e a zorra cosÈeira.

região, a partir

(1978) e a figura

tos.

al cal inas

Ponta das Ca-

de idade

A região de São Sebastião situa-se den-

tro da zorla costeira pauLista sendo, portento, sua gêne-

se vinculada ao esquema proposto para toda a ârea (figu-

ra 5). A ocorrência de magmarismo alcalino deterninou,

segundo Alrneida (1964)¡ ? existância da Ilha de São Se-

bastião, pois as intrusões alcalinas e os diques ali

presentes reforçaram a estrutura gnaissica loca1, cons-

il

A f igura 7, mostra o mapa

de llennies e Hasui (L977)

8 mosËra foto ilustrando

geolõgico da

e Hasui et al-.

os lineamen-



tituindo um arcabouço resistente a erosão. A.lneida (op.

cit. ) considera a ilha e tambám a serra do Juqueriquerã
como testemunhos de vanguarda da erosão remontante da

serra do Mar e situa o canal de são sebastião como sendo

de origem erosiva, tendo sido escavado durante os últimos
estádios glaciais no pleistoceno.

A evolução quaternãria na região apresen-
tâ, como característica, o desenvolvirnento no continente
de pequenas planícies costeiras (p1aníeies do Gaecã e Ba-
raquèçaba), em que os sedimentos marinhos enËram em conËa-
to direto com os sedimentos continentais do sop6 da serra
(suguio e Martin, rgTB) havendo¡tambãm¡o desenvorvimento
de pequenas praias. Na rlha de são sebastião, hã a forma-

ção de praias pequenas r costões proeminentes e apenas duas

Pequenas planícies aluvionares dos rios perequê e casta-
Lhanos. os outros rios, de pequeno porte, devido ãs a1-
Èas decLividades jogam sua carga sed.imentar diretamente
no mar (Kutner, L969).
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3. ANÃLISE Do coMPoRTAMENTo FISIoGRÃFICo Do CANAL DE

SÃO SEBASTIÃo

3.1. rnrnoouçÃo

Para a realízaçáo da aná1ise fisiogrãfi-

ca do Canal de São Sebaétião foram utilizadas cartas nãu-

ticas, da Diret'oria de Hidrografia e Navegação, e perfis

de ecossondagem. Sobre as cartas nãuticas foram traçadas

isõbatas e perfis batiurétricos transversais ao eixo do

canal e um perfil para1e1o a este eixo. Os perfis de

ecossondagem utilízados tambám são Ëransversais ao eixo

do canal, sendo que o perfil obtido com um ecobatímetro

de precisão está locali-zado paralelamente a este eixo.

3.2. DESCRTçÃO DO CANAL DE SÃO SEBASTTÃO

O canal de São Sebastião ã uma feição que

se estende ao longo da costa, separando a Ilha de São Se-

bastião do continente. Possui uma extensão de¡aproxima-

damente, 25km, com duas entradas de larguras aproximadas

de 6kn ao norte e 7km ao sul. A região central. do canal

(na altura do porto de São Sebastião) estreita-se para ¡

aproximadamenter 2km. Apresentã um canal principal- do

fluxo de ãgua (eixo do canal), onde estão as maiores pro-

f undidades, local íza.do mais para o lado da Il-ha de São

Sebas tião .
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3.3. DESCRTçÃO DO MAPA BATTMETRTCo

Para o traçado da batimetria foram utili-

zad,as as cartas nãuticas 1615 e L616, da Diretoria de Hi-

drografia e Navegação Ministãrio da Marinha, e as is6-

batas foram traçadas de 5 em 5 metros (figura 9).

o mapa batin6trico mosËra' em Linhas ge-

rais r uo processo mais intenso de depösição no lado con-

tinental do canal e uma tendência ã erosão (ou menor de-

posição) para o lado da Ilha de São Sebastião. A distân-

cia da costa da is6bata de 10 metros, na figura 9, il-us-

tra essa tendância, sendo que a região central (entre a

ponta de Baraqueçaba e o porto) não apresertta esse com-

portamerito.

Atrav6s do mapa batinétrico tambãrn é su-

gerida uma Ceposição mais inÈensa nas regiões sul e nor-

te do canal, e uma tendância ã erosão Da região central.

Corn relação ã topografia nota-se uma fei-

Ção, tipo leque, râ ârea sul do canaL' sugerindo uma es-

p6cie de progradação da costa' perpendicul-ar ã praia do

Gaecã. Ao norte nota-se uma feição¡ tipo barra submersa'

ben definida pela is6bata de 5 meÈros. Ambas as feições

encontram-se para o lado continental do canal

topo grafia de fundo tende a uma maior

irreguLaridade das entradas para o centro do canal-.

Quanto ã geometria do cana1, anaLisando-

-se a distância entre as isóbatas de 5 metros, oota-se
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um afunilamento

guindo a partir

trada riorte.

3.4. DESCRTçÃO DOS PERFTS BATIMÉTRTCOS

da entrada suL para

daí, aproximadamente

Os perfis foram traçados a partir do ma-

pa batinátrico. Suas localízações são rnostradas na figu-

ra 9 (perfis de 1 a 6, transversais ao eixo do canal;

perfi! 7, perpendicular ã.praia do Gaecá e perfil ABCD,

ao longo do eixo do canal).

a regiao central se-

constante at6 en-

xo do canal,

mostrando a

em direção ã

4,.figura 9)

consÈante.

Os perfis trarisversais (figura 11) ao ei-

confirmam a variação na geometria do canal,

secção na profundidade de 5m, afunil-ando-se

região centraL do canal- (altura do perfiL

e, a partir daí, seguindo aproximadamente

O perfil perpendicular ã

(f igura i2) mostra uma incl-inação suave,

aproximado de 1o30', para s26I{, sugerindo

posicional.

O perfil ao longo do eixo do canal (fi-

gura10), mostre a topograf.ía de fundo mais irregular no

trecho entre A ê B, sendo m,enos irregular entre B e C e

quase plana entre C e D. NoÈa-se, ainda, o aumento da

profundidade þara o cenÈro do canal e a tendência, ao

sul, de ir para profundidades maiores êr ao ûorte Para

profundidades menores. Esse perfil situa-se ao longo

t5
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do canal principal de fluxo de água.

3.5. PERFIS DE ECOSSONDAGEM

3.5. I.. PRINCIPIOS DE ECOBATIMETRIA

A sondagem acústica baseia-se na refLexão

de sons no fundo oceânico e' conforme a freq{lância de e-

missão, no sub-fundo consistindor Portanto' em um tipo de

sísmica de reflexão.

No ecobatímetro a emissão e a recepção 6

feita através de um mesmo m6duLo, o transdutor. Apliea-

-se ao transdutor uma onda elátrica, 9uê o deforma, apli-

cando a água uma onda de pressão. Ap6s um intervalo de

tempo controlado a transmissão 6 interrompida e o trans-

dutor passa, então, a receber. Os ecos das ondas de-

pressão, ao atingirem o Ëransdutor, criam uma onda e1ã-

tricar guê 6 registrada. Esse Procedimento permite me-

dir o tempo decorrido entre o início da transmissão e a

chegada dos ecos. Conhecida a velocidade de ProPagação

da onda de pressão na água (aproxinadamente 150Orn/s) Po-

-de-se medir a distância entre o transdutor e o refletor

(Ferrari , Lg7.3). Essa distância ê, então r rêgistrada ana-

logicamente, coDstituindo o ecograma que é, Portanto' o

registro das respostas do fundo e sub-fundo a inpulsos

acústicos.
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3.5.2. OBTENçÃO DOS PERFTS

Os perfis transversais, Localízados na fi-

gura l-3 e ilustrados pelas figuras L4,15, 16 e L7, foram

obtidos durante os cruzeiros São Sebastião I (perfis 1, 2,

3, 5 e 6) e São Sebastião III (perfil- 4), atrav6s de um

ecossonda Furunor oodâ1o FM 22, de 50 kIIz, não apresentan-

do penetração no fundq marinho, devido a freqtlência do

transdutor do ecossonda.

O perfil longitudinal ao canal l-ocaLízado

na figura 18 e ilustrado pelas figuras 19 e 20, foi obti-

do durante o Cruzeiro REMAC .Águas Rasas, trato 6, do

Projeto REMACT rê a1ízado a bord.o do N/Oc. "Prof . !ü. Bes-

nard" do Instituto Oceanográfico USP. O equipamento

utilizado f oi um ecobatímetro de precí.são, tnarca t'0cean

Sonicst', nodê1o OSR-119-T, acoplado a um Èransceptor Edo,

nodêLo 288-C e a um transdutor Edo, modêlo AN/UQN-I, com
, 

.-l

freqtlência de 3,5 klË.z, o que permitiu a obtenção de re-

flexões no sub-fundo marinho.

3.5.3. DESCRTçÃO DOS PERFTS DE ECOSSONDAGEM

Os perfis transversais tambám ilustram a

variação geomátrica do canal, como jã-"ítado em 3.2 e

3.3. Mostram as paredes do canal- mais abruptas para o

l-ado da Ilha de São Sebas tião sugerindo, tambérn, a maior

tendência ã erosão'nesse lado (obs. essa configuração

não se nota nos perfis mais centrais, ilustrados na fi-
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gura 15, no caso, tanto para o lado da ilha como para o

lado do continenter âs paredes são abruptas).

0 perfi 1

sedimentar de topografia

na configuração geral da

que submarino.

Os perfis 2 e 3 (figura 15), localiz'ados

na parte mais central do canal, rostram uma topografia de

fundo, mais irregular, com paredes abruptas, sugerindo

ação erosiva mais intensa nessa área.

O perfil 4 (figura 16), mostra uma região

de baixio, notando-se nele a feição tipo barra submersa.

Hã bastante correlação com o perfil I da figura 11, em-

bora sua posição não seja a mesma, estando o ú1tino mais

ao norte, o que denota a continuidade do baixio para a

entrada nortere seu paralelismo ao eixo do canal.

O perfil 5 (figura 16) e o perfil 6 (f.í;

gura L7) apresentam, para o lado do conÈinente, a forma de

um canal (indicado nas figuras por uma seta)r rå profun-

didade de aproximadamente, 20m, o que sugere um atrito na

parede, por movimentação de água, pêrale1a ao eixo do ca-

nal.

O perfil longitudinal, obtido pela ecos-

sonda de 3.5 kP.z, apresenta-se como dado importante na

anãlise dinãmica do canal.

A figura 19, mostra un perfil cortando

a feição Èipo 1-eque submarino. Configurar êD sua forma

l8

1 (figura L4) corta uma feiçao

homogânea e pouca inclinação gu€r

aná1ise, se apreserita como um 1e-



geral ent.re A e B, uma feição típica de deposiçãor Dostran-

do em 1, um refleÈor de sub-fundo semi-paralelo ao fundo,

interrompido, sugerindo uma superfície antiga de deposi-

ção. Situa-se em uma profundidade da ordem de 6 a 8 me-

tros, a partir da superfÍcie do fundo ou seja, ãproxima-

damente da ordern de duas dezenas de metros do nível de á-

gua. Em 2, o refl-etor de sub-fundo apresenta um compor-

tamento similar a .1, porám com uma extensão lateral maior

e com uma profundidade, a partir da superfície de fundo

variando de aproximadamente 8 a 15 metros. Sugere uma

feição sedimentar contínua, tipo terraço sedimentar. Am-

bas as superfícies podem estar relacionadas com as flutua-

ções do níve1 marinho nó Quaternãrio. O refletor de sub-

fundor êD 2 ¡ã,o aparenta ser o embasamento, pois inferin-

do-se a provãve1 continuidade 1ateral, de 2 para 3, nota-

-se que 6 plausível essa união embora o registro seja

descontínuo e há, ainda, urDa distância razoâvel da costa

em 2. Em 3, o refletor apresÉnta um aspecto irregular,

aparentando ação erosiva. Seguindo-se em direção a B,

na figura 19, inferimos a possíve1 continuidade lateral

de 3. Abaixo desse refletor, em 4, nota-se outro refle-

tor de sub-fundo, este sim podendo constituir o embasa-

mentor porém a identificação não 6 precisa devido ao re-

gistro descontÍnuo, [o entanto a raaior proximidade da

costa no ponto, sugere que o embasamento não deve estar

muito profundo. No trecho entre A e B não há evidências

de paleocanaisr'que indiquem drenagem fluvial pretãrita.

Na figura 2O, parte iaferior, o trecho
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de B a G, representa a área ceotral do canal entre a Pon-

ta de Baraqueçaba e a Ilha Be1a, sendo realnenÈe o trecho

mais central entre D e F (Laje dos Moleques at6 o termi-

nal marítino da Petrobrãs). Em 5, em frente a Laje dos

Molegues, temos o embasamento praticamente aflorante,

com pouca cobertura sedimentar. A presença da Laje dos

Moleques, guê ê uma expressão emersa do embasamento' re-

força a identificaç ao do refletor cono sendo embasamento.

Ao mesmo tempo, trata-se de um refletor forte, bastante

irregular, ûâ superfície do fundo, o que corrobora a hi-

p6tese. O embasamento quase exposto estende-se da Laje

dos Moleques atã o terminal- marítimo. Em 6, a cobertura

sedimentar 3á, se torna mais proeminente e vê-se o embasa-

mento abaixo de uma capa sedimentar com alguns metros de

espessura, guê aumenta em direção a 7. Em 7 vemos um re-

fletor de sub-fundo guêr provavelmente, consiste de uma

antiga superfície de deposição sobre o embasamento. Na

.ìfigura 20, parte superior, êD 8, nota-se um refletor de

sub-fundo irregular, sugerindo uma antiga superfÍcie ero-

siva, esta podendo ser o embasamento, por6m não hã regis-

tro da extensão lateral para 6, o que não permite uma

afirmação conclusiva. Em 9, notam-se refletores de sub-

fundo descontínuos, jâ praËicamente, Dâ Ense'ada de Cara-

guaËaf,uba.

O registro de 3.5 kÛz permite identifr-

car uma sedimentação intensa na ârea sul do Canal, sobre

o Leque submarino. No canal principal de fluxo, não há

registro desse tipo de ecossondagem. Mostra ainda' uma
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sedimentação fraca

ta uma topografia de

3.6. COMPORTAMENTO

Com base em Zembruscky e França (1976) e

nas Cartas 1600 e L6L4 da DireËoria de Hidrografia e Na-

na ãrea central do canal r guê apresen-

fundo bastanÈe irregular.

vegaçao,

ao Canal

BATIMÉTRICO EXTERNO AO CANAL

tria na Plataforma. ContinenÈa1 externa ã ãrea estudada.

Na figura 2I as is6batas most.ram em com-

portamento homogêneo, semi-para1e1o ã costa' aPreseritando

imediatamente ao su1 da Ilha de São Sebastião' uma infle-

xão para dentro do canaL (is6bata de 40 metros) e irregu-

laridades ao norte devido ã Presença das ilhas de Búzios

e Vitória (não presentes na figura devido a escala do ma-

pa e simboLizadas pela letra a).

estudou-se o comportamerito batinétrico externo

de São Sebastião. A figura 21 ilusÈra a batime-

A inflexão, êD direção ao canalr6 nítida

na figura g , através da is6bata de 25 metros. Ao serem

analisadas as cartas DIIN-1600 e 1614 notou-se' tamb6m,

essa inflexão acentuada na isõbata de 50 mettos. Na ãrea

ao norte do canal- essa tendência não aparece.

3.7. CONSTDERAçõES SOBRE A FTSTOGRAFTA DO CANAL

a A forma geomãtrica do canal- condicio-

na o fluxo'de â.gua de naneira mais nítidarno sentido de

sul para norte, permitindo a entrada de um maior volume

de âgua pelo sul e inprirnindo uma aceleração a essa
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massa de água na parte central, devido ao estreitamento

que aí ocorre.

b A aná1ise fisiogrãtica mostra a pre-

sença de duas formas deposicionais proeminentes, uma na

região sul do canal, sob a forma de uma feição tipo bar-

Ta submersa. A feição ao sul sugere uma progradação con-

tinental devida, provavelmente, ã ação marinha perpendi-

cular à praia do Gaecá ou seja no senÈido de crescimenÈo

do leque submarino. A presença de pequenos v6rÈices ou

correntes de deriva litoral 6 sugerida pela conformação

das isobatimãtricas no 1oca1. A hip6tese da origem mari-

nha dessa feição sedimentar ã justificada pela ausência

de paleocanais de drenagem fluvial n-a ârea, como mostra-

do pela figura 19. A forma deposicional ao norte deve-sê,

provavelmente, ã ação de corlenÈes com sentido NE, atri-

tanto na parede do canal principal de fluxo e redistri-

buindo os sedimentos. A presença de um fluxo reverso me-

nos intenso, margeando o continente, originado pelo des-

vio anti-horário do fluxo principal para NE, tamb6n á pos-

tu1áve1. Essa corrente redistribui o material mais fino

junto ao continente e deve contribuir para formação da

feição tipo barra submersa na região norte do canal. As

feições situam-se ambas para o lado do coritinente.

c - Os perfis, especialmente o obtido

com a ecossonda e de 3.5 klfl-z sugerem uua sedimentação

mais int.ensa nas ãreas sul e norte do canal que na'area

central, sendo a deposição mais proerninente para o lado

do continente.

22



d As profundidades maiores, encontradas

na ârea central do canal, podem ser devidas a um aumento

na intensidade das correntes ocasionadas pelo estreitamen-

to do canal no local ou, eventualmente' pela presença de

correntes hidrãulicas r ou de desníve1, que são geradas

por diferenças no nível de ãgua nas extremidades de um

canal e são devidas ã diferença de fase e/ou amplitude

da maré (Baker et. a1., 1966). Deve-se considerar, ain-

da, que essas profundidades rnaiores podem ter sido gera-

das na época de formação do canalr Por erosão ou condi-

cionamento estrutural, porãm Ëa1 fato não 6 evidenciado

pelos ïegistros de sísmica de refl-exão rasa obtidos (ti-

guras 19 e 20) .

e - A batimeÈria externa ao canal sugere

inflexões de fluxos de água, para dentro do cana1, oâ

região sul sugere, aindaruma deposição mais intensa, ex-

Ëerna a entrada nort. (io"eada de Caraguatatuba) que na

parte externa ã entrada sul (Pr6xina a llha do Toque-To-

que). A configuração da linha costa tambám sugere tal

fato.

23



4. ASPECTOS DA

4.L. TNTRODUçÃO

Observações sobre o comportamento hidro-

dinârnico do CanaL de São Sebastião tên registro desde

L826, quando Roussin (en Diretoria de Viação, 1941) co-

HIDRODINÂUT CE

mentava a calma do canal, considerando-o ideal para atra-

cadouro.

Alves Câmara (ern Diretoria de Viação,

L94L), observou a intensidade maior de ventos no canal,

determinada pela alta topograf.ía que o ladeia. 0bservou,

também, gue as vagas, dentro do canal, não atingem anpli-

tudes acima de 1 metro e que os venËos su1 e leste levan-

Lam mar grosso, que se quebra entre Toque-Toque e o Gae-

cã.

Apesar das primeiras observações datarem

de muito tempo atrãs o primeiro estudo mais sistemático,

com séries de medições, foi re aLízað.o por Emilsson (1961),

que observou correntes de at6 100 cm/s na direção NE e

alternância de fluxo no cana1. Não observou influência

marcante de corren.tes.de mará, guê apresentaram pouca in-

:."tidade nas nedidas. Obsevou, ainda, guê a onda de ma-

ré, que vem de ESE! atinge as duas entrad.as do Canal ao

mesmo tempo tendo seu comportamerito regido pe1-a geometria

1oca1. Segundo Emilsson (op. cit.) o vento influância as

correntes porãm a causa prinãria'destas seriarn variações

no nível da superfície do mar.
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Kvinge (I966) comPlementou o trabalho de

Emilsson (op. cit. ) , através da inclusão de mais dados

de maré, dados meteorológieos e dados de correntes ê,

basicamente, chegou ãs mesmas conclusões, confirmando o

transporte 1íquido para NE e uma nítida correlação entre

as correntes, as condições clinãticas e a variação irre-

gular do níve1 do mar no loca1.

Os dados Para o presente trabalho foram

obtidos através de projeto interno do Instituto 0ceano-

grãfico - USP (Projeto NUMODEL/GEOL0GIA), realízado em

Ig75 e L976, envolvendo as Ãreas de Oceanografía Física

e Oceanografía Geológica. 0 tratamento dos dados de

Oceanografia Física foram de resPonsabil-idade do Oceanó-

grafo I{aldemar Tavares Júnior, e ainda estão in6ditos.

4.2. MARÉS

Foram analisadas atrav6s do mátodo har-

nônico de previsão de marãs, que utílíza medidas de ma-

rás e parâmetros astronômicos, determinando a amplitude

e a fase da mar6 astronômica (Franco e Rock, L97La'

L97lb e 1973).

;" anã1ise, feita atravãs de comPutação

eletrônica, utilizaram-se medidas de marãs do ano de

1966, ûâ Ponta do Recife, no Porto de São Sebastião e

na Ponta das Canas. Dados mais recentes do Porto Èam-

bãrn foram utilizados.

Atravás da previsão de marãs foram cons-

Èruidos dois grãficos resPectivamente para os cruzeiros
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São Sebastião I e São Sebastião II (figura 22 a e b).

Os grâficos numa visão preliminar mostram

a dificuldade de previsão de mar6s no 1oca1. A previsão

não permite elucidar o comportamento real das marés den-

tro do cana1, sendo necessãrio, para ta1, medições dire-

tas.

Tavares Jr. (comunicação pessoal) "oro""
a atuação da pressão e ventos como fundamentais na varia-

ção do comportamento da hidrodinâmica 1oca1, âlterando a

orientação e a intensidade do fluxo, tornando a narã de

difíci1 previsão no interior do cana1, sendo necessãrio

para uma anã1ise precisa, rnedições sin6ticas de marós

(em pelo menos 3 pontos: enËradas do canal e no centro do

mesmo), correntes, ventos e pressão.

os grâficos de preivisão de marãs, os con-

ceitos de Enilsson (op. cit.), sêgundo o qual a onda de

mará atinge, simultaneamente as duas entradas do canal,

sendo , a partir daí, condicionada pela geometria 1ocal,

e a ínfluência da pressao dos ventos no comportamento das

marés na área, sugerem a ocorrência de represamentos de

ãgua no canal. Esses represamentos dar-se-iam devido

ao afluxo de ãgua atravãs das duas entradas, havendo um

ponto de encontro que varia de acordo com os ventos 1o-

cais e a passagem de frentes clináticas. O represamen-

to das ãguas pode ocasionar diferenças de nível, na su-

perfície do mar no 1oca1, Berando correntes hidrãu1icas,

que poderiam atingir velocidades altas. A ãrea preferen-
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cial de ocorrência destas correntes encontrar-se-ia na

região central do canal (enÈre o Porto de São Sebastião

e a Ilhabela), o que expLicaria a

1oca1. É necessãrio, porárn, a confirmação de ta1 fato,

atravás de medições mais precisas. A figura 23 ilustra

a variação do níve1 relativo do mar, no canal, obtida

atrav6s dos grãficos de maré.

4.3. ONDAS

Medições de ondas, Dâ costa do Estado de

São Paulo, tên sido efetuadas, como mais constância, ape-

nas ao largo de Santos. Os dados dos ondõgrafos de San-

tos mostram que as ondas atingem a costa do estador Dâ-

quele 1-ocal vem, preferencialmente, de Sl5on atã S45o¡

ou seja, do quadrante SE. Conforme Tavares Jr. (comuni-

cação pessoal-), aÈravás do "Mátodo gráfico para construção
.ã

de diagramas de refração de ondas" (Johnson et a1., 1948)

pode-se determinar a influâncîa da topografia de fundo

na defl-exão das ortogonais dos planos de ondas. A figu-

ra 24 ilustra um plano de ondas vindas de S30of e o com-

portamento das ortogonais, na costa de São Paulo, entre

Santos e São Sebastião.

Analisando-se a-figura 24 vemos a tendên-

cia das ortogonais defletirem em direção a entrada sul

do canal.

baixa sedimentaçao no

Segundo Tavares Jr.

em ondas vindas de NE, E, SE e S, o

(comunicação pessoal),

padrão geral das or-
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togonais sugere uma direção preferencial induzida pela

geometria de fundo (em larga escala e sem influência da

brisa marítina, guê poderã modificar o padrão da onda)

e, numa anãlise preliminar, Vêrifica-se que todas elas

tenden a defletir para a entrada sul e penetrar no ca-

nal, tendência essa que se afigura mais proeninente ao

sul que ao norte. A configuração batinãtrica ext€rna a

Ilha de São Sebastião, suporta essa afirmação como jâ

colocado no capítulo 3 deste Èrabalho.

A figura 24 ainda sugere, atravãs do com-

pörtamento das ortogonais junto a enÈrada sul do canal,

uma incidância, mais ou menos perpendicular ã praia do

Gaecá.- Esta observação 6 corroborada pelo comportamen-

to de isóUatas p1-ano paralelas à costa no loca1 (figura

9). A ação de ondas promovendo-um vaivãm junto ao fundo,

redistribuindo material num eixo perpendicular ã praia e

acarreÈando uma progradação ao longo desse eixo, parece

ser a ação hidrodinârnica responsáve1 pela formação da

feição tipo leque submarino, ao sul- do canalrembora não

se exclua a possível- ação de vórtices e correntes de de-

ríva lateral no 1ocal.

A previsão do comportamento das ondas,

dentro do canal, é inpossíve1 devido a variação da topo-

grafía de fundo.

4.4. CORRENTES

As correntes no Canal de São Sebastião,
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foram medidas em perfis transversais, da superfÍcie atã a

um metro de fundo, com intervalo de 5 metros para profun-

didades maiores sendo este menor em regiões mais rasas.

Foram medidas em duas campanhas (abri1 e novembro de 1975),

não tendo sido possíve1 a nedição simultânea, nos diver-

sos perfis como seria desejáve1. A tabela 2 mostra a

correlação das estações.de correntometria com as fases

da marã e ventos.

Para a medição das correntes utii-izou-se

um correntômetro de eixo horizonta:I, marca Braystoke

("Directional Reading Current Flow Meter, mod. BFM 008

MKIIr'), que fornece o sentido da corrente, atravãs de re-

1ação com o número de rotações de urna hálice.

As correntes, no Canal de São Sebastião

apresentam, em medições pontuais, un padrão extremamente

complexo guer em determinado momeûto, mantãm correlação

com a mar6, ou com o vento.e, em outro momento, não apre-

senta relação alguma quer.or o vento quer con a marã.

uma gama intensa de fatores atua sobre o comportamento

das correntes, tornando-o não linear. É nítida a presen-

ça da ação de ventos, de marãs (ocasionando represamentos

e deflexões nas correntes), forças de frieção ne costa,

nas paredes do canal principal- de fluxo e no fundo. No-

ta-se tamb6m, a atuação do clinã ocasionando variações

pela passagem de frentes de alta e baixa pressão.

A anáLise das figuras 25 e 26, perrnite

apenas concluir sobre a alternância de fLuxo no canal,

presença de pequenos v6rtices junto as regiões mais rasas
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e costeiras e giros junto as paredes do canaL principal-

de fluxo, defletindo o sentido das correntes.

As velocidades de correrites atestam mo-

mentos em que o fluxo principal- tende a parar, o que se

nota através de perfis em que as correntes apresentam

sentidos variados (figura 26, estações 18 a 28) , podendo

.o fato ser função de represamento no 1oca1.

A complexidade do padrão de correntes se

acenËua mais para a região central do canal que nas en-

tradas. Hã, nessa ârea, deflexões para diversos senti-

dos.

Na entrada norte do canal-, deflexoes, no

sentido da corrente (figura 25; estações 29, 31, 32), su-

gerem a presença do v6rtice anti-horãrio, 3'a previsto

atrav6s do estudo topográfico (capítulo 3). As estações

33, 34,35 e 36, sugerem o fLuxo no sentido do porËo de

São Sebastião, porém não de uma forma linear e sim com-\'
posto de pequenos giros.

Na enËrada sul, sobre a feição sedimen-

tar tipo 1eque, as deflexões no sentido da corrente, mos-

tram a presença de pequenos vórtices que, com certeza,

influenciam no processo de sedimentação da ârea.

def l-exões,

tendênc i as

fundo.

Onde ocorrem os v6rtices, pequenos giros,

deve-se notar, pelas figuras 25 e 26, que as

das correntes em superfície permanecen no

Atrav6s das medições efetuad.as, o trans-
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porte 1íquido para NE, postulado por Emilsson (op' cit ' )

e Kvinge (op. cit.), não 6 nítido porém, Dos dados dos

autores mencionados, aS correntes no canal apresentam pe-

ríodos de 4 dias, tanto no sentido SW como NE, com intensida-

des bem maiores Para NE.

4.5. DADOS.ADICIONAIS

4.5.L. CORPOS DE DERTVA

Durante os crvzeiros São

São Sebastião III' foram 1ançados corPos

superfície e de fundo.

Os derivadores de suPerfície consistem

de gatrafas, com um peso calculado para flutuarem semi-

-submersos ficando emersa apenas a parte terminal do gar-

galo sendo, porËanto, submetidas as correnÈes superficiais.

Os derivadores de fundo tipo Lloodhead

(woodhead sea-bed drifters"), consistem de um disco de

polietileno verrnelho de 19 ca de diârnetro' ligado atra-

vás da sua porção central, a um cabo de polivinil bran-

cor com 54 cm de comprimento e 0,65 cm de diâmetro Pos-

suindo, em sua Parte distal um peso de, aproximadamente'

79 o que lhe foto"i, no caso da ãgua do nar' a flutua-

ção negativa requerida, para seguir junto ao fundo (Bar-

tolini e Pr anzír.í, L976) .

Sebas tião II

de deriva de

A figura 27, mostra os resultados obtr-

dos por Luedemann (1978), sobre a disCribuição desses
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corpos de deriva- Esses. resultados vem atestar, tambãm,

a complexidade da hidrodinânica 1ocal fornecendo indícios
sobre v6rtices em diversos pontos, nos quais os derivado-
res tomam sentidos variadose atãopostos. E o caso das

estações 32, 37 e 4rr Dâ qual foram 1ançadas apenas gar-
rafas de deriva (figura 27).

As estações do cruzeiro Sãb Sebastião II
(estações 1, 4, 6 - figura 27), nâs quais foram 1ançados

derivadores de fundo, confirmam a presença de um v6rtice
anti-horário na entrada norte do canal, bem como a pre-
sença de correntesrmargeando o lado continental do cana1,

vindas de NNE e formadas por giros.

A realízação de uma estação fixa de 25

horas (figura 28), bem como o padrão geral da distribui-

ção dos corpos de deriva atestam a alternância de fruxo
no canal.

4.5.2. VENTOS E TERMOSSALINOMETRIA

Medições de ventos foram efetuadas e sua

direção consta na tabeLa 2. suas intensidades variaram
de 3 a 10 cm/s. Não aparecendo no casor predominãncias

maiores que um dia, porãn há referências de ventos mais

intensos e constantes que, com certeza, influenciå ,r,
hidrodinânica 1oca1.

As medições de temperatura e salinidade
não apresentaram variações, mostrando-se cor'patíveis com

os valores do oceano adjacente significando que os influ-
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xos de água doce,

ao longo de todo o

uma massa de ãgua

4.5.3. DOIS ACIDENTES COM PETROLEIROS NO CANAL DE SAO

SEBAS TIÃO

provenientes das drenagens costeiras

canal, não são suficientes para formar

independente no 1ocal.

En março de L974, ocorreu um derrame de

petr6leo bruto, no canal de São Sebastião, devido a um

acidente com o petroleiro t'Takamiya Marur', pr6ximo a La-

je dos Moleques. Segundo informações da Petrobrãs na

época, o derrame consistiu de 700 a 1.000 metros cúUi-

cos de petróleo.

Matsuura (L974), seguiu a mancha origina-

da pelo petróleo, com o barco "Emília" do I.o.USP e veri-

ficou que parte da mesma atingiu as praias de São Sebas-

tião e outra parte seguiu em direção NNE, atingindo
.c

praias de Ubatuba. A figura 28 mostra o prováve1 percur-

so da mancha de óleo.

Em janeiro de L978, o petroleiro "Brazí-

lian Marina" sofreu um acidenÈe no mesmo 1ocal derraman-

do no mar segundo informações de jornais, cerca de 40

ni1 toneLadas de pet16leo. A direção seguida pela rnan-

cha, segundo as mesmas-fontes, foi NNE, atingindo áreas

de Ubatuba e mais a16m apresentando, portanto, üD per-

curso semelhante ao observado no acidente anterior.

Através dessas infornações é possíve1

confirmar-se o gue foi observado por EmiLssori (op. cit.)
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sobre um transporte

4.5.4. COMPORTAMENTO DE CORRENTES NA PLATAFORMA CONTINEN-

TAL EXTERNA ì ILHA DE SÃO SEBASTIÃO

As correntes costeiras, na plataforma con-

tinental do Estado de Sõo Paulo apresentam-se, a partir da

isóbata de 100 metros para regiões mais rasas, com um sen-

tido preferencial NE, em seu padrão geral de circulação

(Luedemann, L978 e Mesquita et. ê1. , 1978) .

Mesguita et. a1. (op. cit. ) referem-se,

ainda, a presença de rotat6rias, Dê a1Èura da is6bata de

100 metros, que devem intensificar o fluxo para NE. No

oceano, a1ám da isóbata supra citada, predomina urn fluxo,

de sentido SW, correspondente ã Corrente do Brasil. Esse

fluxo pode explicar a recuperação de garrafas de deriva

muito a sul (estação 27, figura 27).

1.íquido para NE.

O sentido NE, das correntes costeiras, na

Plataforma Continental do estado, sugere um volume maior

de ã,gua entrando pelo sul do canal que pelo norÈe, o que

vem corroborar com o fluxo principal para NE dentro do

canal.

4.5.5. FOTO SENSOREAMENTO

4.5.1.1. TNTRODUçÃO

Muitas publicações técnicas, cornpreenden-

do inclusive aplicações en Levantamentos de recursos na-
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turais, târn divulgado as características técnicas das i-

magens multiespectrais LANDSAT, obtidas por um período

de 5 anos.

No caso específico da aplicação dessas

imagens ao estudo de ambientes costeiros' os quatro ca-

nais do sub-sistema MSS têrn prestado grande serviço na

compreensao oe aspectos dinâmicos costeiros, atê então

desconhecidos por sua comPlexidade e dificuldade de 1e-

vantamento direto por mãtodos tradicionais.

JERL0v (1968), JAMES e BIRGE (1938) e

muitos outros tên pesquisado os processos de interação

da Lu.z solar com as águas naturias, estabelecendo as

principais teorias das propti.a"a.s õticas que regem

es sa interação.

Os primeiros trabalhos de aplicação des-

ses conceitos na inÈerPretação foto-sensoreamento surgi-

ram em razão do incremento das técnicas de sensoriamento

remoto nos últimos quinze anos de investigação.

No MSS dos satálites Landsat as proPrLe-

dades desse comportamento 6tico sobressaem em zorlas cos-

teiras onde se encontra maior concentração de s6tiaos em

suspensão, face a constarite turbídez das águas pela ação

dos ventos, marás, ondas e correntes costeiras. Quando

se verif ica al-ta trarismitância das ãguas, êE alguns ca-

sos, podem ser detectadas feições batimátricas em Pro-

fundidades menores do que 15m, desde que a turbídez se-

ja baixa ou quase nula.
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P0LCYN e ROLIN (1968) detalharam estudos

anteriores, dentre os quais destacam-se JAMES e BIRGE

(op. cit.), tema tamb6n abordado por LIILLIAMS (1970),

qualificando uma sãrie de curvas de transnitância para

diferentes tipos de ãgua em arabiente natural e comparan-

do-as com a água pura e destil-ada, em razão dos diversos

coeficientes de atenuação e eomprimentos de onda da Luz

visíve1. Analisando-se tais resultados sobre os valo-

res espeetrais registrados pelos sensores MS$ percebe-se

gue o canal MS54 (500-600nn) inclui a maior parte da in-

flexao mãxíma da curva de POLCYN e ROLIN (op. cit.), êD

que existe menor atenuação das radiações incidenies nas

ãguas de maior transparôncia (pura e oceãnica). Estes

mesmos autores mostraram guê¡ a medida que aumenta a con-

centração de material- em suspensão,

utn deslocamento espectral no sentido de comprimento de on-

da maiores 6 originado em função da presença dessas par-

tícu1as orgânicas e minerais.

A medida que aumentam as concentrações de s6-

lidos em suspensão verifica-se que as águas costeiras e

lagunares classificam-se entre os padrões definidos pelos

citados autores como ttcos teiratt e ttlagunartt e que RITCHE

et a1 (1-976) consideram de suficiente turbíð.ez para de-

tecção pelos sensores do LANDSAT.

Portanto, âÈravás dos estudos de RITCHIE

et al (op. cit.), que usaram o conteúdo total da suspen-

são e a transparância de "seechit', pode-se deduzir que os

mãximos de resposta espectral em função da concentração
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de partícu1as, em diferentes proporções , permaneceEl

entre 500 e 700nm. Desse modo, os canais MSS-4 e MSS-5

são os mais qualificados para o estudo da dispersão do

material em snspensão nas águas costeiras. Hã possibili-

dade de distinguir tamb6m algumas feições na distríbuição

dos sedimentos transportados, mesmo em sub-superfície,

atã o limite 6tico proporcionado pelas partícu1as, em

razã.o da variação do retro-espalhamerito das radiações

incidentes.

Desse efeito 'e possíve1 afirmar que as

partÍculas s6lidas constituem excelente traçador natural

de possíveis tendâncias e situações dinâmicas pelo seu

transporte em ãguas de superfície sobre a p1 ataforma con-

tinental.

4.5 .5.2. ANÃLISE

Foram analisadas, para o presente traba-

tho conjuntos de fotos do satélite LANDSAT, obtidas atra-
v6s do convânio I . O. USp /fnp¡ .

DAS FOTOS DE SATÉLITE

Os conjuntos abrangeram diversas ãpocas:

setembro e novembro de 1972; fevereiro de Tg75; junho de

1976; setembro de L977.

As figuras 29 e 30 correspondem a imagem

do canal MSS-4 obtidas em junho de L976.

A anãlise das fotos de satálite mostra

"ratamente a ocorrância de transporte em suspensão de

norte para su1, iunto a costa continental do canal, so-

37



frendo uma ioflexão para o eixo do canaL, saindo fora des-

te sendo desviado, a partir daÍ, pelo fluxo geral da Pla-

taforma, de sentido NEratã a altura da is6bata de 100m

tomando, posteriormentero sentido SI{ na Parte mais exter-

na. Esse trarisporte em s,rspensão sugere que a deposição

dos sedimentos mais finos deve local-ízar-se, preferencial-

mentermargeando o lado continental do canal- Nota-set

aindar [â entrada fiorte do canal, uma .oo""otração eleva-

da de material em suspensão, conforme ã imagem do canal

MSS-4rsendo difíci1 estabelecer o sentido de traÍrsporte

que se evidência pela anãlise do canal MSS-5, retratando

a suspensão mais suPerficial.

Atravás das fotos de sat6Lite evidencia-

se a presença de um fLuxo de caráter secundãrio, remobi-

lizando material de norte para sul- e percebe-seraindatque

o rio Juqueriquerâ, na Errseada de Caraguatatuba, consti-

tui uma fonte irnportarite de material fino Para a sedímen-

tação da região; Constata-seraindarque a ãre. do atual-

porto de São Sebastião pode estar sujeita a assoreamento

efetuado por esse materiaL.

4.6. CONSTDERAçõES SOBRE A HTDRODTNÂMrCA LOCAL

A primeira consideração sobre o cojnPor-

tamento hidrodinânico no Canal de São Sebastião 6 que o

padrão de circulação da ârea é extremamerite complexo,

não se prestando a conclusões detalhadas a cerca da

movimentação de ãgua 1ocal, êtravãs de previsões e nedi-

ções esparsas' sendo necessãrio um longo período de ob-
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serveções sinóticas dos parâmeÈros oceano grâticos para

se obter, em pormenoresr uIIr quadro mais correto.

No entanto, diversas observações puderam

ser feitas mediante anãlise do conjunto de dados.

a O canal apresenta alternância de flu-

xo, sendo que o sentido pref erencial 'e NE, apresentando

velocidadés maior"" de corrente nesse senti¿o.

b O influxo maior de ãgua no canal ocor-

re de SI{ para NE, f unção do sentido predominarite das cor-

rentes na plataforma continental-, da infLexão de ondas e

de condicionamento através da geometria do canal. A ârea

central do canal, onde ocorre u¡n estreitamento, pode pro-

vocar acelerações no fluxo de água.

c - A maré deve influenciar na circuLa-

ção não pela presença de cotrerites de marã e sim rnodifi-

cando intensidades, defletindo fluxos e acarretando le-

presamentos que, atravãs de alterações no nível do mar

1oca1, podem gerar correntes de desníve1.

d A ação de ondas, na patte sul do ca-

na1, torna-se pa.lpãve1 a partir das tendâncias de orto-

gonais dos trens de ondas.

e - O desvio, ro sentido anti-horário do

fluxo NE, na entrada norte do canal, ã sensível a partir

das deflexões de correntes dos resultados obtidos pelos

corpos de deriva e da análise de fotos de satãlite.

f - A complexidade do padrão hidrodina-

mico acentua-se das entradas para o centro do canal .
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g - Pequenos v6rtices e deflexões no sen-

tido das correntes são detectãveis em praticamente toda a

extensão do canalr prêdominantemente junto a costa.

h Feições topográficas

ação deposicional ou erosiva apresentam

com o padrão geral da circulação de água

A figura 31 procura sintetízar o aspecto
geral da circulação no Canal de São Sebastião.

originárias de

íntina relação

no canal.
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5. ANÃLISES SEDIMENTOLÓGICAS

5.1. TNTRODUçÃO

A distribuição e características dos se-

dimentos de superfície de fundo são função direta da in-

teração de diversos parâmetros. os sedimenÈos em si, re-

fletem a atnação desses parâmeLros por um longo período

de tempo, constituindo um registtf o da dinârnica l-oca1-

Depreend-e-se, daí, que os estudos sedimentológieos confi-

guram-se, numa primeira aproximagão, como de importância

bãsica na determinação da dinâmica da ârea.

Os sedimentos se caracterizaû, basicamen-

tê, a partir da sua granulometria e sua comPosição minera-

16þi ca.

A caracterização granulom6trica 'e feita,

na maior parte dos métòtdos, pdla determinação das porcen-

tagens em peso dos grãosrem cada classe granulométrica.

Os dados são coûvertidos em informações numãricas ou gr'a-

ficas (Suguio, L973).

A rel.ação entre a granulometria e o am-

biente deposicional vem sendo pesquisada de vãrias formas.

shepard e Moore (L954) uÈ íLi.zam-se de um diagrama trian-

gular com o intuito de m.osÈrar misturas. entre as classes

granulonótricas. Folk e I,Iard (L957 ) uÈ íLízam-se dos Pa-

' "^metro nãdio' grau de seleÇão,rametros estat]-st].cos (cl]-ametro medlo r I

assimetria e curtose) combinados em estudos de dinâmica
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sedimentar. Mason e Fol-k (1958), teceItr coDsiderações a-

dicionais nesse sentido. sahu (L964), através de anãli-

se de mul t ivariânci a do s parâme Èro s de Fo l-k e l.lard (op .

cit.), com excessão da assimetria, propõe a determina-

ção de sub-ambientes de sedimentação de acordo com a sua

variação de energia e fluidez.

O rnãtodo de Shepard e Moore (op. cit. ) ,

no caso brasileiro, foi muito utilízado por Kutner (L962,

1963) e por MagL.ioca e Kutner (1965), aPreseûtando bons

resultados quàntò a dinânica 1ocal e o mátodo de FoLk e

Ward (op. cit.) foi usado Por Fulfaro e Ponçano (1976)

na Baía de Santos e por Ponçano (1976) na Baía de Sepeti-

ba apreseriÈando, tambémrbons resultados quanto a comPar-

timentação da ârea.

No caso do Presente estudo do Canal de-

São Sebastião, optou-se pela aplicação das duas linhas

ciÈadas, por entender-se que elas podem se complementart

elucidando melhor o mecanismo de deposição.

Na compl-ementação do estudo utilizaram

dados de minerais pesados, argiLas, calcãrio, biodetri-

tos, teor de matéria orgãnica e morfoscopia de grãos.

5 .2. REDE DE AMOSTRAGEI{

As emostras,

posição mostrada na figura 3

de São Sebastião desde o seu

das Canas e Ponta do ArPoar)

num total de 24L e com sua

e tabela 1, cobrem o Canal

linite norte (entre a Ponte

atê o seu linite sul (entre
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a Ponta da Sela e Ponta da Varanda). Cerca de L2 amostras

situam-se na Enseada de Caraguatatuba, são espaçadas e

servem apenas para uma visual Lzação do tipo de sedimento

saindo do canal, êo norte.

O espaçamento geral das amostras'e de cer-

ca de 500m a Lkn. Na região- em frente a Praia do Gaecã,

d'ada a homogeûeidade apresentada, o espeçamento chega a

2. r')kn. Na região situada entre o Pontal- da Cruz (no con-

tinente) e a ILhabela (na il-ha) não, houve coletar Por se

tratar de ârea proibida para arrasto de fundo' ancoragem'

etc, devido a presença de cabos submarinos. Na região

junto ao coritinente, entre a PonÈa do Arpoar e o terminal

marítimo da Petrobrãs, não houve amostragem devido impos-

sibilidade de navegação com as embarcações utíLízadas.

A locação das estações foi feita atrav6s

de ecobatímetro e radar, e a posição final tomada Por sex-

t ante .
.a

5.3. ANÃLISE DAS AMOSTRAS

As amostras foram submetidas a anãlise vi-

sual právia e, posteriormente no Laborat6rio de Sediuento-

logia da Ãrea de Oceano graf.ía Geolõgica-DO F lT.O. USP f oram

submetidas ã anã1ise granulom6trica, análise morfoscóplca,

anãlise de calcário e biodetritos, anãlise de matéria or-

gânica e foram preparadas lâminas para análise de minerais

pesados.
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Os resultados das anã1ises foram lançados

em mapas para obtenção de melhor visualízaçã,o. Estabele-

ceu-se, pa¡_a tal, uma divisão geomltrica em termos de

ãrea de infl-uância, tendo sido reanalisada, Posteriormen-

te, em função da topo grafía. A partir daí foram plotados

os resultados obtidos.

5.4. ANÃLISE PRÉVIA DAS AUOSTRAS

A anã1ise prévia das amostras consto.u,

basicamente, de uma descrição visual, a olho nú, onde fo-

ram observadas as ocorrâncias das frações cascalho, areia,

lama'(siLte + argila) e as eventuais misturas'

A sensibilidade de tal análise ã Uaixa,

no entanto el-a fornece a indicação inicial do comPortamen-

to mais general-izado da distribuição granulom6trica dos

sedimentos. A tabela 3 mostra os resultados da análise

visual bem cono as obtidas através do triângulo de Shepard

(1954) e do diãmetro nédio (Folk e 1.lard, L957) e a f igura

32 mostra a distribuição textural a Partir da anãlise vi-

sual. A anãlise visuaL deve ser feita a bordo e ã de ca-

rãter preliminar, sêrvindo como orientação Para diferentes

trabalhos e fornece indicações qualitativas da amostra,

como ocorrência-s de biodetritos.

Através da figura 32, já notamos a comple-

xidade do padrão de distribuição sedimentar. A ocorrência

predominante consiste de areia, sendo que o segundo termo

mais presente 6 a lama; ocorrendo normal a mistura entre
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os termos, o

te no canal

sas que não

ra mostra tambãm os seguintes fatos:

que nos sugere que a sedimentação predominan-

6 de areia com lama' aParecendo amostras esPar-

consistem de tais Ëermos. O exame desta figu-

Na entrada sul do canal hã basicamenÈe 3

faixasi uma de areia junto ao eontinente que ê a mais am-

pla; outra mais para o canal de fluxo principal onde ocor-

re a mistura de areia e lama eruma terceira constituida

de areiarjunto a i1ha, por6m em urna faixa bem menor que

as anteriores.

A faixa de deposição junto ao continente,

frontal e praia do Gaecá, constituida basicamente de

areia, parece esÈar submetida a uma movimentação de fun-

do contínua, gue promove lavagem e remobíLízação de fi-

nos. Esta ação poderia ser devida a incidância de ondas

no 1ocal, como visto no capítulo 4. O material fino, Tê-

mobilizado, poderia ser depositado ao longo do eixo do

canal, ocasionando mistura de areia com 1ama. Essa de-

posição dar-se-ia por uma baixa energia l-ocal causada Por

alterações no fluxo de âgrta do cana1, êû intensidade e

sentido. Essas alterações foram vistas no capítulo 4,

referentes ao esÈudo sobre a hidrodinânica'

Junto a Ilha de São Sebastião hã deposi-

çao de termos mais grosseirosro que podería indicar maior

energia, porém deve-se considerar a influência:de gTa-

dientes topo grâticos e de proximidades de fontes, que

tamb6m constribuem Para Èa1 granrrÍometria'
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A região central do canal, indo da Ponta

de Baraqueçaba (continente) e Ponta do Urubu (i1ha) at6

a altura de ILhabela e Pontal da Cruz, para o lado ða

Ilha de Sao Sebastiao,

como cascalho, e areia com cascalho denotando maior ener-

gia, enquanto que o lado continental mostra uma sedimen-

tação mais calira com a deposição de lama, fruto de menor

movimèntação de âgua. Ainda no canal de circul ação a

caracterísÈica se mantãm, havendo maior deposição de

areia com lama para o lado do continente e os termos mais

grosseiros para o lado da il-ha.

Na região norte do canal, junto ao conti-

nenter v€rifica-se a ocorrência de deposição de 1ama,

gradando para areia com lama no sentido da ilha, eviden-

ciando um ambiente de baixa energia. Na ombreira conti-

nental do canal principal de f1uxo, ocorre a deposição

de uma faixa de a"reia, consÈatada anteriormente pelos

perfis de ecossondagem (cap. 3). Essa feigão 6 sugesti-

va de uma ação de correntes paralela ao eixo e junto a

parede continental do canal-. Evidôncias de deflexões no

sentido da corrente (cap. 4) sugerem a possibilidade de

giros locais no fluxo de ãgua que poderiam reËrabalhar a

ârea, remobíLízando os finos para as adjacôncias. Ao

longo do eixo do ""t"i ocorrem misturas de areia com la-

ma e há, tamb6m, a presença de frações mais grosseiras,

evidenciando flutuações na energia 1oca1. Junto a Ilha

de São Sebastião ocorre apenas mistura de areia com 1ama,

característica de baixa energia ambiental.
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Em linhas gerais a anãLise visual sugere

uma sedimentação mais homogãnea ao sul do canal, tornan-

do-se bastante heterogânea na região central (apresentan-

do amostras com cascalho at6 laura) e ainda heterogâna ao

norte, porãm menos que na região central.

Nota-se ainda, no geral, a presença de um

ambiente de sedirnentação mais calno no lado continental

do canal e mais turbulento no lado insular.

A faixa de areia ao sul, indica ação de

retrabalhamento contínuo e ao'norte nota-se, do mar aber-

to para o continente, uma gradação de termos grosseiros

para mais finos, notando-se um fluxo nesse senÈido.

5 .5 . ANÃLISES GRANULOMETNTC¿,S

No laboratórior âs amostras foram secas

em estufa ã 6OoC, quarteadas em quarteador Jones, atã a

quantidade de 100 gramas.

A seguir, as amosLras que possuiam compo-

nentes grosseiros e finos, foram passados por via únida em

peneira de 0r062mm, com a finalidade de separar os finos

e os grosseiros.

O material fino foi colocado, ccm ãgua des-

tiladq numa proveta graduada de 1.000cc., e forerl pípetadas

alíquotas correspondentes aos tempos usuais utilizados

para análise de finos, no método da pipetagem.
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O resíduo grosseiro, retido na peneira de

0r062nm, foi sêcor p€sado e peneirado através de peneiras

(com intervalos de aberturas de L/2 ø), em Peneirador au-

tomãtico Ro-Tap. As diversas frações retidas em cada Pe-

neira foram pesadas êr â Partir desses Pesos, foram deter-

minados os demais parâmetros estatísticos'Por comPuÈador.

O programa Para os cãlculos dos parâmetros

de granulometria foi desenvolvido no Laborat6rio de Sedi-

mentologia do IG-USP por Jorge Kazuo Yamamoto e Jorge Ta-

chibana. Ef etua os cã1culos dos parâmetros de Folk e I'lard

(1957), estabelece a classificação atravãs do diagrama

rriangular de shepard (1954), reclassifica a distribuição

percentual- somente para a fraçáo areia, fornece o Percen-

tual de ocorrência das f rações areia, silte mais argí'l'a e

argila, calcula a relação grosseiros sobre finos e fornece

os parâmetros ambientais de Sahu (1964).

Na

dos fornecidos Pelo

33 e 34 exemplificam

curva cumulativa.

5 .5 .1 . DTSTRTBUTçÃo DE

UA TRIANGULAR DE

tabeLa 4

programa

a ficha

são encontrados os resulta-

de computação e as figuras

resultante dos cãlculos e a

A

da classificação

tão na figura 35.

CLASSES TEXTURAIS

ST1EPARD (1954),

distribuiçãor êD mePa'

textural segundo ShePard

SEGUNDO O DIAGRA-

MODIFICADO.

dos resultados

(op. cit.) es-
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Como feito anteriormente o canal serã di-

vidido em tres regiões: sul, central e norte.

A região sul, situa-se entre a Ponta de

Baraqueçaba e Ponta do Urubu Para o sul.

Nota-sêr ê exemplo do maPa de análise vi-

suat, a dístribuição de areias (teor acima de 757") fron-

tal ã praia do Gaecã gradando, em direçáo ao eixo do canalt

para areia argil-osa e passando novamente à areia' em uma

faixa que vai do eixo do canal até a Ilha de São Sebastião

ttã boa correspondância entre a figura 32 e a figura 35,

sendo que as diferenças ocorridas podem ser atribuidas ã

menor precisão da anãlise visual-

Tem-se, entãor guê a faixa de deposição

de areias, frontal- a praia do Gaecã, pode ser atribuida

ã ação de ondas no 1oca1, perpendicular a costa, acarre-

tando a Lavagem do material mais fino. As deflexões no

sentido das correntes (figuras 25 e 26), sugerem a Pre-

sença de vórtices locais, que remobiLízariam o material

mais fino para o eixo e parede do canal principal de fl-u-

xo. Neste locaL, flutuações na energia ambiental, ocasio-

nadas por al-terações no sentido e intensidade do fluxo de

ãgua, permitiriam a deposição de finos, acarretando a mis-

tura de tipos granulomãtricos. A contribuição- de finos

tambám pode advir atravás de um fluxo de ãgua, vindo do

norte, couto serã visto adiante. JunÈo e Ilba de São Se-

bastíão, a deposição de areia sugere um aumcnto de ener-

gía em relação ã írea do eixo do canal. Dcflexões no

sentido das correntes, mostradas Pelas figuras 25 e 26,
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indicam a possibilidade de ocorrência de v6rtices locais

que remobíIízariam o material mais fino.

A região eentral do canal (entre a Ponta

de Baraqueçaba Ponta Urubú e PonÈal da Cruz - Ilhabela)

apresenta maior heterogeneidade na distribuição dos sedi-

menËoS¡ corr a granulometria variando de termos que vão de

cascalho a't6. argila síttica. No geral a distribuição dos

finos concentra-se no lado continental estando o mais

grosseiros para o lado da ilha e nas paredes do canal

principal de fluxo . A dis tribuição dos se-

dimentos mostra grande variações na dinâmica indo de ca-

racterísticas bastante enérgicas, o que Propicia a exis-

tãncia de termos grosseiros, atá condições calmas onde

se depositam os finos. Correlacionando-se a mistu¡:¿de se-

dinentos grosseiros e finos ãs observações hidrodinâmicas

(cap. 4), verifiea-se gue o aumento de energia deve ser

função da aceleração do fluxo de âgua,

esÈreiËamenÈo do canal e a dirninuição da energia pode ser

função de reversões no fl-uxo. Portanto as flutuações hi-

drodinãmicas, na região central, propiciaram períodos

curtos de fluxos intensos e de águas calmas (Errilsson,

1961 e Kvinge, 1966), o que ProPiciaria uma deposição

granulornãtrica variada.

A-hip6tese de correntes de desníveL tBe-

radas por represamentos, que podem possuir boa comPetên-

cia, se afigura plausíve1, porãm devemos considerar que

o aumenËo nas velocidades pode ocorrer devido ao estrei-

tamenÈo do canal na região.
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A região norte do canal (entre o pontal

da Cruz llhabela e Ponta do Arpoar pontê das Canas)

apresenta a distribuição dos sedimentos mais finos e mis-

turas junto ã costa coritinental e da ilha, sendo que o ei-

xo do canal apresenta deposição de areias. o sedimento

mais fino distribui-se ao longo do continente e margeia

a costa atã a altura da Ponta de Baraqueçaba, onde hã um

desvio em direção ao eixo do canal. Aparentemente a dís-

tribuição dos finos, nessa ârea, deve-se a uma corrente

originada pelo desvio anti-horário do fluxo principal., na

entrada norte. As figuras 29 e 30 ilustram o transporte

em suspensão e a presença do v6rtice anti-horârío 6 suge-

rida pelos dados hidrodinãmicos. A deposição dos finos

atesta o carãter de baixa energia das correntes no local.

Ainda ao Norte, vemos o desvio da faixa

mais grosseira, do lado insular para o canal principal de

circulação, achando-se presente tambãm nas paredes do ca-

nal.

Na ombreira do canal, no Lado continental,

estende-se uma faixa de areiar guê se situa em uma profun-

didade deraproximadamenter3 metros, sendo mais rasa que as

adjacências. Essa feição,assemelha-se a uma barra submer-

sa e pode ter a sua origem na ação de correntes, com o sen-

tido NE, paraLelas ao eixo do canal, e na presença giros

locais do fluxo de ãguar guê remobíLízaria os finos para

as âreas contíguas.

Junto e Ilha de São Sebastião ocorre, tam-

bãn a deposição de sedimentos finos, conferindo a ã,rea um
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carãter de energia ambiental mais

das regiões sul e central, onde a

ta uma energia maior.

5.5.2. DESCRTçÃO DOS PARÂMETROS DE FOLK E I{ARD (1957)

PARA A AMOSTRA TOTAL

5.5.2.L. DTSTRTBUTçÃo Do DIÂMETRO UEOIO (.figura 36)

o diânetro nãdio constitui uma medida de

tendância central e ê. de interesse, sob o Ponto de vista

sedinentol6gico, porgue indica a ordem de magnitude dos

tamanhos das partícu1as, sendo úti1 tambám na comParação

de amostras coletadas segundo o sentido de transPorte dos

sedimentos submetido a um f luxo. O diãrnetro mõdio 'e afe-

tado pela fonte de suprimento de'material, pelo Processo

de deposição e pela velocidade de corrente (suguio, L973).

Pel-a anãlise da f igura 36, usando " d."-

ma divisão aplicada para as figuras 32 e 35 temos:

Na região sul a sedimentação dominante ê

de areia muito fina, sêguida de silte' com PonÈos esPar-

sos que vão de areia fina a areia grossa. Mostra uma

ação hidrodinâmica de pouca intensidade, com Pontos de

maior energia loca1 ízados no Lado da llha de São Sebas-

tião (areias ¡nãdia e grossa) denotando um fluxo mais tur-

bulento nesse lado. A zo¡,a de areia fina corresponde ã

área de retrabalhamento fronÈal a Gaecã e a faixa de sil-

baixa, diferentemente

costa insular apresen-

te

çao

corresponde a canal de fluxo principal cuja contribui-

fina provável adván da remobíLízaçáo de material-' ad-
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jacente por pequenos v6rtices e a sua deposição devida a

alternância de fluxo no canal.

Na região central o padrão configura-se

mais complexo, sendo dominante a deposição dos sedimentos

mais finos no lado continental e os mais grosseiros no

lado da ilha, o que confere a este um cãrater dinâmico

mais intenso, havendo inclusive a deposição de cascalho.

Esse padrão mais gro'sseiro vai do eixo do canal para o

lado da í1ha. O padrão geral atesta um fluxo complexo

apresentando regiões de ãguas calmas, com a deposição de

si1te, at6 fluxos intensos em ãreas de ocorrência de cas-

ca1ho, não apresentando homogeneidade nos padrões, nem

fluxos direcionais perenes, sendo notãveL a existânciâ

de giros e pequenos vórtices.

Na regíão norte nota-se um desvio do flu-

xo mais intenso para o eixo do canal, corìstatado pela de-

posição de sedimentos mais grosseiros ao longo desse ei-

xo (areia nãdia a grossa). As costas, tanto do lado con-

tinental , quant.o insular apresentam sedimentação de t.er-

mos mais finos. Junto a ombreira do canal de fluxo prin-

cipal nota-se a deposição de uma faixa de areia composta

9" areia muito fina e mãdia, que se esá.tende da entrada

norte at6 a altura de I1habela, correspondendo a ume re-

gíão rasa com profundidade eru torno dos 3 metros. Para o

lado continental os sedimentos tornam-se mais finos apre-

sentando uma faixa de si1te, güê domina toda a costa eon-

tinenta'l , desviando-se, na região sul , em direção ao eixo

do canal. Esta faixa sedimentar sugere em fluxo vindo do
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norte, costeando e sendo desviado na região sul por f1u-

xos que apresentam uma tendência geral de SW para NE.

A presença do vórtice anti-horãrio na en-

trada norte do canal pode ser sugerida pela gradação apre-

sentada nesta área a partir do mar aberto em direção ã

Enseada de Caraguatatuba, onde a granulometria vai de

areia muito grossa at6 silte.

5 .5. 2.2. DTSTRTBUTçÃO DO DESVTO PADRÃo

O desvio padráo de uma amostra pode ser

usado como rnedida de dispersão, ou seja, o espalhamento

em torno da mãdia ou tendência central. Pode mostrar a

atuação de agentes geológicos nos selecionamento de Par-

tícu1as. A seleção do material depende, atê certo pon-

to, da granulometria, sendo melhor nas areias e materiai-s

mais grosseiros, decaindo em sedimentos mais finos. Es-

se decaimento pode ser vinculado a flutuações no meio de

tïansporte ou fornecimento de mais de uma fonte. Funda-

mentalmente existeB 3 tipos de seleção: seleção no 1o-

cal por retrabalhamento do material, sê1eção no trans-

porte e deposição de acordo

tador e a interação de ambos

nho a seleção ã condicionada

vimentação de 'agua,

mento 1ocal.

vio padrão no

com a força do meio transPor-

os tipos. No ambiente mari-

em termos

A figura 37 mostra a distribuição do des-

Canal de São Sebastião.

pelos diversos tiPos de mo-

de transporte e retrabalha-
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Fundamentalrrente no canal, o grau de se-

1eção ã baixo variando, êD sua quase totalidade, de po-

bre a muito pobrenenÈe selecionado, atestando um fluxo

variáve1 em sua direção e intensidade e contribuições

vindas das f ontes costeiras e de remob í'J'ízações dos pró-

prios sedimentos do canal.

Apenas duas ãreas aPresentam um padrão

melhor de seleção uma na região norte na entrada do canal,

mais para o lado do continerrte e outra ao sul, em frente

a Gaecã. A região norte apresenta uma faixa de sedimen-

tos moderadamente selecionados que parece ser devida ao

influxo direto de água, junEo ã parede continental do ca-

nal principal de f luxo. Ap.arentemente a seleção deve-se

ao transpoïte e não a retrabalhamento 1ocal. A região

su1, f aixa f ronÈal, a praia di,e Gaecá, 6. a região indicaÈi-

va de melhor seleção (predominantemente de moderadamente

a muito bem selecionada) o que corrobora com a hipótese

de uma ação contínua de mowimentação de água, impedindo

deposição de finos e tambãm causando o retrabalhamento do

material. As áreas a1i plresenËes' com seleção piorrpodem

ser devidas a redistribuição dos finos adjacentes.

Em linhas gerais, a distribuição do des-

vio pgdrão concorda com a hidrodinâmica 1ocal, havendo

concordância entre as zonas de fl.utuação das velocidades

de fluxo e o grau.de seleção mais baixo' como 6 o caso

do canal principal de fluxo e da âtea margeando o conti-

nente.
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Essa distribuição do grau de seleção con-

corda com o fato do Canal de São Sebastião aPresentar

duas entradas de água ocorrendo rePresamentos' deflexões,

pequenos vórtices bem como com a proximidade da fonte de

fornecimento de material.

5.5. 2.3. DTSTRTBUIç40 DA ASSTMETRTA

A assimetria é a medida da tendência dos

dados se dispersarem de um ou outro lado da rródia. f' um

dos atributos dos sedimentos pouco conhecidos e seu sig-

- --nltrcado tlstco não pode ser inÈerpretado muiÈo facilmen-

te.podendo refletir erros de amostragem, mistura de PoPu-

1ações, mã seleção das amostras' etc.. A Presença uni-

versal da assimetria nos sedimentos sugere que existe

uma relação genãtica entre os agentes de Èransporte e a

assimetria e que os graus de assimetria podem variar se-

gundo leis pr6prias (Suguio, 1973) . i

O parâmeÈro assimetria foi utilizado Por

ponçano (:l976) ¡para indicar áreas preferenciais de movi-

mentação de sedimentos na Baía de Sepetiba'

simetria no

sugere, Para

tação mais

c onfe r indo

iti o ent anto

um Processo

A figura 38 mosÈra a distribuição da as-

Canal de São Sebastião. A anã1ise da figura

a faíxa ao longo do eixo do canar, tit" sedimen-

grosseira ocorrendo uma disseminação de finos,

a essa faixa uma assimetria muito positiva.

não se configura decisiva Para a- indicação de

único de deposição, sugerindo variações no
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meio de Ëransporte bem como

concorda com o padrão geral

f, interessante notar-se, na faixa frontal

a praia do Gaecá, uma variação na assimetria que vai do

continente entre a Ponta da Varanda e a PonÈa do Tapuá,

em direção ao eixo do canal passando de uma assimetria

muito negativa (dispersão para o lado dos mais grossei-

ros) até uma assimetria muito positiva, sugerindo uma re-

mobiLízação do material mais fino nesse sentido. 0 sedi-

mento predominante na'ãrèa -e areia muito f ina, havendo

contribuição de silte mais argila para o eixo do cana1,

como visto na figura 35 e 36.

Na região norte, na ombreira continental

do canal de fluxo principal, onde se deposita areia, a

assimetria vai de negativa a aproximadamente sim6trica se-

parando duas faixas de assimetria positiva, o que sugere

a remobíIízação parcial dos finos dessa faixa de areia e

redistribuição nas áreas adjacentes. Essa remobíLízação

poderia ocorrer atrav6s de pequenos giros e deflexões

nas correntes, constatãveís pelas rnedições hidrodinânicas.

No caso a distribuição da assimetria 6

compatível- cõn a dinâmica que vem sendo Proposta Para o

canal, confirmando o que 6 sugerido através da distribui-

ção do diâmetro m6dio. No entanto deve-se observar 9uê,

isoladamente el-a não constitui um parâmetro analítico

conclusivo.

mistura populacional, o que

at-e agora propo s to .
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5 .5 . 2 .4 . DISTRTBUTçÃO DA CURTOSE

A curtose refere-se ao grau de agudez dos

picos, sendo o seu significado geológico pouco conhecido,

parece estar relacionada ã ação seletiva do agente geoló-

gico, mas a soma total dos fatores que entram no Processos

seletivos não é conhecida. Não existem esÈudos comPletos

sobre a variação, er ãrea, dos valores de curtose e virtual-

mente pouco se conhece sobre a sua magnitude de freqtlência

nos sèdimentos.

frí1faro e Ponçano (1975), estudando a dis-

persão de sedimentos na costa de São Paulo verificaram,

por meio de comparação com outros parâmetros, que a curto-

se reflete a dinânica envolvida no processo de sedimenta-

ção. Assim as curvas platicúrticas e muiÈo plFticúrticas

refleten regiões de menor movimentação. As curvas lepto-

cúrticas e muiÈo leptocúrticas delineiarn áreas de maior

movimentação de fundo, sendo estas indicativas dos canais

naturais de movimentação. As curvas mesocúrticas indi-

cariam ãreas de transição, significando uma diminuição

progressiva a partir dos canais naturais de maior rnovimen-

tação. . Posteriormente Ponçano (L976) aplicou os mesmos

conceitos com resultados positivos.

A figura 39 relacionar êE maPa' a distri-

buição da curtose no Canal- de São Sebastião. Verifica-se

pela aná1ise da figura 39, que o conceito exPresso Por

Fulfaro e Ponçano (op. cit.) pode ser aplicado ao caso.

Nota-se a distribuição platicúrtica e muito platicúrtica
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margeando o continente coincidindo com deposição de fi-

nos, constituindo uma região de sedimentação calma, atTa-

vés de fluxos secundãrios. O desvio dessa faixa ao sul

para o eixo do canal, ainda concorda com o conceito ex-

Presso.

A faixa em frente a Gaecã e alguns pontos

iosteiros são tamb6m coincidentes com áreas de movimenta-

ção naior de fundo.

O padrão geral de distribuição da curto-

sê, predominante no Canal de São Sebastião, variä entre

platicúrtica e muiÈo platicúrtica, o que 6 ocasionado pe-

1a deposição de finos em quase toda a sua extensão. Va-

riações no fl-uxo de 'agua tanto em intensidade como em

sentido, propiciam momentos de menor movimentação, p€rmi-

tindo a deposição dos finos.

Finalízar.do, observa-se que a distribui-

ção::da curtose mostra-se compatÍvel- com o comportamento

dinânico do canalr Do entantor sê analisada isoladamente

não forneceria um dado coïreto sobre a dinârnica 1oca1.

5.5.3. DTSTRTBUTçÃO DO DrÂMETRO MÉDrO DAS ARETAS

Segundo Krumbein e Sloss (1963) o diâme-

tro rauil da fração areia estã rel-acionado com a força

da corrente que move o material para o sítio deposicio-

nal, ou seja, o diâmetro rnã¿io da fração areia pode for-

necer a energia existente no ponto de eoieta e o mapa da

sua distribuição pode mostrar o padrão geral de distri-
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buição das correntes.

A figura 40 most!a, em mapa, a distribui-

ção dos diãrnetros mãdios das areias.

Aplicando-se o conceito acima exposto, a

distribuição da areia grossa é verificada nas ãreas de

maior energia gu€r no caso presente, êstariam situadas

para o lado da ilha de São Sebastião na região sul e cdn-

Èra1 do canal, seguindo ao longo do eixo do canäl na re-

gião norte.

Em geral, vêrifica-se ao su1 uma grada-

ção contínua do continente para a ilha, de areia muito

fina e fina atã loeais com presença de areia mãdia e

grossa. A predominânica na região 6 dos termos mais fi-

nos da fração areia.

A região central acusã um aumento na ener-

gia, havendo predominância de deposição de areia m6dia,

com os termos mais finos ocorrendo junto ao continente e.r

os-termos mais grosseiros junto ã ilha.

Ao norte observa-se um naior aumento de

energia, pela deposição de areia grossa, ao longo do ei-

xo do canal principal de fluxo, sendo que junto a costa

continental e insular dispõem-se os termos mais finos.

O padrão de distribuição das areias, con-

jugado a dados anteriores, mostra o estreitamento da área

central do canal acarretando um aumento na velocidade das

correntesrcom sedimentação pessando de. areia fina ã areía

mãdia. No entanto, o fluxo tenderia a perder energia da
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'area centraL para o norte' mas o que se nota 'e a deposi-

ção de sedimentos mais grosseiros, ao longo do eixo do

canal , Dâ região norte. Este fato parece estar relacir¡-

nado com-a presença de correntes de desníve1, com boa com-

petância, geradas Por rePresamento de água-

Os pontos de sedimentação mais grosseira,

junto a costa da il-ha, são devidos a circulaçõ"s locais

mais turbulentas.

Em geral, a distribuição do diârnetro me-

dio das areias aÈesta que a maior energia estã deslocada

para o lado a Ilha de São Sebastião.

5.5.4. DTSTRTBUTçÃO DO DESVTO PADRAO DAS ARETAS

A figura 4I mostra a distribuição do grau

de seleção da fração areia.

Atravãs da aná1ise do mapa verifica-se gue
.¡

o padrão de seleção das areias coincide bastanÈe com o de

amostra total, por6m, obviamenEe, Do caso a seleção õ me-

thorada.

Temos na região su1 do canal a ârea de me-

thor seleção, variando em geral de moderadamente a muito

bemse1ecionada.Afaixaqueseestendeemfrente

praia dO Gaecã aPresenta-se com areias muito bem selccio-

nadas, o que 'e basicamente coincidente com o desvio pa-

drão para amostra total, denotando um alto grau de re-

trabalhamento para a 'arear 9uê Parece ser devido ã inci -

dência direÈa de ondas. Para o eixo do canal jã se nota

6t



uma dininuição no grau de seleção, guê 'e compatível

com as flutuações de energia, oo 1ocalr o!iginadas por

alterações na intensidade e sentido do fluxo de âgua.

Na região central do canal cai bastante

o grau de seleção, o que concorda com a hidrodínâmica 1o-

cal, que apresenta ãguas paradas e turbulentas, bem como

variaçoes nosentido do fLuxo.

Na regíão norte o sedimento de seleção

mais pobre encontra-se ao longo do eixo do cana1, sugerin-

do a ocorrência de flutuações na enerBia'ambiental nessa

ãrea, propiciando a deposição de um maior número de clas-

ses texturais.

Via de regra, a distribuição do grau de

seleção das areias concorda com a granulometria destas,

ou seja, os termos mais grosseiros apresentam pior sele-

ção o que confere ã energia deposicional destes um carâ-

ter mais instáve1, propiciando a presença de um maior nú-

mero de classes texturais.

5.5.5. A RAZÃO FRAçÃO GROSSETRA/FRAçÃO FrNA

A fração grosseira eorr.esponde a soma das

-frações 
cascalho mais areia e a fração fina corresponde a

soma das frações silte mais argila.

A figura 42 mostra a distribuição dessa

relação em mapa e a tabela 5 fornece os valores da tazÁo.

O mapa tem como objetivo mostt"t'"" variações de energia

ao longo do canal e foi consÈruido em função da ocorrân-
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c1a percentual dos grosseiros.

Ao se analisar o mapa verifica-se que a

maior ou menor energia (em ternos de intensidade de cor-

renÈe) fica mascarada, pois havendo presença de areia

muito fina, a relação desloca-se para a maior ocorrôncia

de grosseiros. Pode-se observarr Do entanÈor guê a ra-

zão de grosseiros sobre finos apresenta boa correlação

com as flutuações de intensidade e sentido das correntes.

Na região sul do canal- r êrtr f rente a praia

do Gaecã, observa-se a bcoirância de um alto percentual

de grosseiros (entre 70 e 1002). 0 fato concorda com as

observaçoes anteriores que prevâ a incidância de ondas

no Local, promovendo uma ação contínua de lavagem dos fí-

nos. A remobíIízação dos finos dar-se-ia em direção ao

eixo do canal onde se nota a maior presença de sedimen-

tos pelíticos. Juntoa Ilha de São Sebastião hã novamen-

Èe um aumento na proporçao de grosseiros, o que deve ocor-

rer pela ação locaLízada de pequenos v6rtices. A gradação

que oeorre na região sul mostra um Èransporte de finos no

sentido ENE. A deposição ao longo do eixo do canal pare-

ce ser devida a flutuações na energia ambiental,ocasiona-

das Por variaçoes no fLuxo de ãgua.

Na região central apredominância de gros-

seiros ocorre para o lado da ilha, concordando plenamente

com a distribuição de energia. Junto eo continente a :-a-

zão pendente para o lado dos finos indica, para essa ârea,

menor energia e."é" faixa de finos possui extensão ao lon-

go da costa continental at6 a ponta de Baraqueçaba (ao sul),
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onde ocorre um desvio em direção ao eixo do canal.

Na região norte' junto ao continentervâ-

se a faixa de finos que segue atõ ponta de Baraqueçaba.

Essa faixa de finos sugere um fluxo descendente junto a

costa continental sendo desviada Para o canal Principal

ao sul. Ainda, a presença ao norte de uma gradação do

mar aberto para o continente, Sugere um desvio do fluxo

no sentido anti-horãrio. A região norte apresenta' ainda,

na ombreira continental do canal principal de fluxo uma

faixa com mais de 9OZ da fração grosseira, que se esten-

de desde o Pontal da Cruz ultrapassando a ponta do Arpoar.

AparentemenËe os finos foram remobíLizados da faixa para

as ãreas adj acentes.

5. s.6. DTSTRTBUTçÃO DA FRAçÃO PELfTTCA

A distribuição da fração pelíti ca salien-

ta as ãreas em que a energia sofre flutuações, perdendg a

intensidade e permitindo a deposição deste mat('ria1.

A tabela 5 contãm a distribuição da fra-

ção pelítica nas amostras e a f igura 43 mostra a distri-

buição em área desta fração. Analisando-se o rnapa veri-

fica-se que o padrão exibido'e totalmente compatíve1 com

o mosrrado na distribuição da razão grosseiros/finos (fi-

gura 42), obtendo-se da sua interpretação basicamente as

mesmas áreas deposicionais do material fino e suas Pos-

síveis fontes.

Deve-se lembrar que o material fino 6
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carregado em suspensao e que a sua

lada a diminuição da intensidade do

deposição denota áreas em que a âgua

baixa e não consÈante.

A predominância de deposição do materíaL

fino encontra-se junto a costa do continente, em uma re-

gião bastante rasa. Pontos onde há proporções maiores

que 907. de finos sugerem uma estagnação acarretada por

obstácu1os (como na zota portuãria) ou encontro de fluxos,

acarretando deflexões no sentido e diminuições da inten-

sidade (Ponta de Baraqueçaba ao sul e Ponta do Arpoar eo

norte).

depos ição estã vincu-

fluxor portanto a sua

apresenta energia

Para o lado da Ilha de São Sebastião ape-

nas alguns pontos apresentam proporção alta em finos e

somenÞ na região norte, entre Ponta das Canas e Ilhabe1a.

A deposição pode ser devida a circul-ações localízadas,

acaïreÈadas por deflexões no sentido da corrente e conse-

qtlente perda de energia.

Da distribuição dos f inos, como j'a visto

em vãrias figuras anteriores, pode se desÈacar ãreas de

retrabalhamento. Ao sul a faixa frontal a praia do Gae-

cã apresenta baixos percentuais de finos. Ao norte na

ombreira continental do canal principal de fluxo verifi-

ca-se, tamb6n a quas ausância; sed.imentos pelíticos.

Ã.reas onde ocorrem flutuações de energia propiciando a

deposição de. finos e misturas de classes texturais, são

verificadas ao longo de todo eixo e paredes do canal prin-

cipal de fluxo. Verifica-se, ainda âreas de baixa energia
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ao longo da costa continental, entre a Ponta

Ponta de Baraqueçaba, e na costa da llha de

entre IlhabeLa e Ponta das Canas.

Hã plena concordância entre a ocorrância

de maior deposição de finos e o trarisporte ern suspensão

visto nas figuras 29 e 30.

5.5.7 . DTSTRTBUTçÃO DE GRÂNULOS

Determinando-se a contribuição biodetríti-

ca na fração maior que 2r0Omm, pode-se recalcular a fre-

qtlência da fração terrígena superior a 2r0Omn. Apenas 33

amostras apresentaram uma concentração de grânuJ-os superior

a L07.. A tabela 6 mostra a f reqilência dos grânulos nes sas

amostras e a.figura 44 relaciona a ocorrância em maPa.

O mapa indica que a maior ocorrência de

grânulos estã na região norte, o que concorda com a dis-
.)

tribuição do diâmetro nãdio da fração areia (figura 40).

Na região central hã a presença de amostras comPostas'

em sua totalidade, de grânulos, como ocorre na amostra

DHN-85r coletada a uma profundidade de 18r8 metros' em

frente ao terrninal marítimo da Petrobrãs. Descrevendo-

-se a amostra verifica-se llue esta'e comPosta de fragmen-

tos de rocha, com grão angulosost aqresentando o áËpecto

de brita. A sua proxirnidade do terminal marítimo a seu

aspecto sugerem a possibilidade de contaminaç ao da amos-

tra, ocorrida na construção do terminal . Dificilmente,

pelo observado a:uê. o rnomento¡explicar-se-ia urn ambiente
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com energia capaz de depositar apenas grânulos e eliminar

as outras classes texturais, no 1oca1. As amostras DHN

68 e 69, tambãm apresentam somente grânulos conjugados

a biodetritos, não havendo ocorrância de classes textu-

rais menores que 2r00mm. Examinando-se as amostras ve-

rifica-se a ocorrância de fragmentos de rocha angurosos

com arestas arredondadas, por6m dada a pouca quantidade

de material das amostras, elas não se prestam a conclu-

soes mais pormenotízadas sobre a energia 1ocal. Elas

podem ser fruto de erro de amostragem.

cia de algumas

na regiao sul,

res a 2r00mm é

A f i gura 44 , como j'a vi s to em

teriores, sugere um aumento de energia de sul

.¡i

5.5 .8. DADOS GRANULOMÉTRICOS ADICIONAIS

Ainda na região central nota-se a ocorrên-

amostras contendo grânu1os ao passo guê,

a ausência de classes texturais superio-

quase total.

Aplicou-se, ainda, aos dados granulomãtri-

cos os tratamentos propostos por Passega (1964) e Sahu

(1964).

Passega (op. cit. ) elaborou um diagrama

que relaciona a granulometria correspondente a L7" da amos-

tra (C) com a mediana (If). O diagrama CM permire, em mui-

tos. casos, correlacionar a granulometria a processos de

transporte e energia do meio deposicional.

fi guras an-

para norte.
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Lançando-se as amostras no diagrama veri-

ficou-se a ocorrência de um grande espalhamento de pontos,

não sendo formados grupos característicos de amostras,

exceto para aquelas coletadas na faixa frontaL ã praia

do Gaec'a. Para estas o diagrama CM mostra uma ação de

transporte por rolamento e suspensão, que ã conpatível

com a ação de ondas proposta para a ârea. O espalhamen-

to de pontos, relativo ãs amostras das demais regiões,

poderia ser decorrente de um mascaramento do transporte

ocasionado p,e1o. alto número de classes texturais presen-

tes nas amosÈras. A tabela 7 mosÈra a frequância de

classes texturais nas amostras do Canal de São Sebas-

tião.

TABELA 7
*

AIJALISE DI FNEOUEICIA DC NU¡:EI:O DT.

CLASSTS TtxTtlt:AIS

+--- t--- +---
I CL. TEXT. I FFt; I FRb I

+--- +-----¡--- --¡'4
I 4 | 4 I 2¡03 I

+--- t--- *-¡-
I 5 t Z | 1.('? I

+---- --Þ+ ---* ---+
I

+

| 7 I 38 I 19'2e I
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Verifiea-se, pela tabela 7, que uais de

602 das amostras possuem. 11 classes texturais. Essa va-

riedade pode ser atribuida ao padrão de fluxo variãve1

do canal.

mascarar o mecanismo de transporte.

Sahu (op. cit.) aplicando uma anãlise

discriminat6ria multivariáve1 sobre os parârnetros esta-

tÍsticos de Folk e l{ard (1957), elaborou unr grãfico Para

distinguir anbientes e mecanismos de deposiçao.

Contribuições de bíodetritos tarnb6n podem

As amostras foram separadas em gruPos t

conforme a região do canal, e a figura 44-A mostra a Po-

sição dos grupos no grãfico de Sahu (op. cit.).

Analisando-se a f igura observa-se que-i ao

sul, a área da feição tipo leque submarino aPresenta ca-

racterísticas ambientais de mar rasor sugerindo a atua-

ção na ârea de ondas, marãs e correnÈes costeiras. 0

fato á compatíve1 com a incidência direta de ondas na

ãrea. Ainda na região sul, a ârea do eixo do canal apre-

senta características de um ambiente fluvial, o que suge-

re a ocorrância rle um sentido preferencial na distribui-
' Ível com o fluxo direcional aíçao dos sedrmentos, compaÈl

presente. A região sul no geraL, êPresenta caracterísËi-

cas de rnar raso o que pode sugerir uma ação maior de on-

das e mar6s nela do que nas regiões centrais e norte.

A região central do canal aPresenta carac-

terÍsticas de um ambiente fluvial sugerindo a existância
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de um senÈido preferencial de distribuição dos sedimentos

o que ã compatível com a movimentação de correntes no Lo-
cal.

Na região norte, a ârea do eixo do canal,
apresenta-se como a de maior energia, indicando um ambien-
te de turbidez I de acordo com a granurometria mais gros-
seira e com e dinânica 1ocal. Na área correspondenËe ã

feição tipo barra submersa, predoninam características
de ambiente do mar rasor guê poderíam ser devidas ã ação

de correntes e v6rtices no local. A faixa margeando a

costa continentaL, com a deposição de sedimentos pelíti-
cos' apresenta características de ambiente de mar raso,
com energia mais baixa.

No geral, o gráfico de

indica um ambiente fluvial para todo o

a tendância a predominar um sentido de

sedimentos. Ta1 fato 6 compatÍve1 com

vado pelo estudo da hidrodinâmica.

5.5.9. coNSIDERAçõES SOBRE

DE FUNDO DO CANAL DE

A granuLometria reflete diretanente o com-

portemento hidrodinâmico do canaL de são sebastião, mos-

trando-se compatíve1 com o esquema proposto per-a figura
31.

Sahu (op. cit. )

canal, sugerindo

distribuição dos

o que foi obser-

Ao longo do eixo do canal, €E toda sua

extensão Localizam-se as misturas de classes granulo-
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rnãtricas e os sedimentos mais grosseiros. Estes apresen-

tam uma seleção baixa, compatíve1 com a ocorrôncia de mis-
turas de classes. Essa distribuição reflete o carãter do

fluxo de ãgua sobre a ãrea do eixo. Este fr-uxo apresenta

variações quanto ao seu sentido e intensidader âcarretan-

do momentos de al-ta e baixa eoergia, o que propicia a de-

posição de sedimentos grosseiros e finos.. o aumento da

energia anbiental- se ð,'a do sul para o norte, como f oi ve-

rificado pela distribuição do diânerro nãdio das areias
(figura 40). PeI-o estudo da hidrodinâniea verificou-se
que a tendância das correntes e de apreseritarem um aumen-

to na velocidade a partir do estreitamento gue ocorre na

região central do canal. A partir de tais fatos nota-se

a concordância entre a distribuição granulomãtrica e o

comportamenËo da corrente. A granulometria mais grossei-

ra (areia grossa) ao riorte, pode ser correlacionada ao

aumento de velocida<les que ocorrem na região central

atravás do estreitamento do canaL e, possivel-mente, atra-

v6s da geração de correntes hidrául-icas, por represamen-

tos (como observado no capítulo 4).

Na região sul, a ãrea frontal'a praia do

Gaecã apresenta sedimentos arenosos (areia fina a muito

fina), com boa selegão, apresentando uma ausência guase

total de sedimentos pelíticos. No capítulo 4 verificou-

-sêr atrav6s das orËogonais dos planos de ondasr guê es-

tas poderiam incidir direÈamente sobre a praia do Gaecá,

depositando e retrabalhando os sedimentos da área. Ve-

rifica-se então¡ guê as características granulonétricas

dos sedimentos são compatíveis com ação de ondas previs-
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ta. A incidância de ondas e deflexões no sentido de cor-

rentes, na entrada sul do canal, remobíLízaria os sedimen-

tos pelíticosr €D direção ao eixo do canal, onde dar-se-

ía a deposição dos mesmos. Junro ã Ilha de São Sebastião,

oiorre a deposição de sedimentos mais grosseiros (areia

grossa) , compatíve1 com a ação mais intensa de correntes.

Ainda no Lado insular do canaL pequenos vórtices locais

remobíLizariam os finos. Essa característica se mantám

atã a região centlal, sendo que na parte norte as corren-

tes mais intensas dispõem-se ao longo do eixo do canal-,

havendo uma atenuação da energía junto a ilha, constatada

pela deposição de sedimentos mais finos.

Na entrada norte do canal, hã a presença

de um v6rtice anti-horãrio, sugerido pela distribuição de

corpos de deriva (cap. 4). A distribuição, granulom6tri-

ca nessa ârea grada de sedimentos mais grosseiros para os

mais finos, em díreção ao continenter üostrando-se compa-

tÍve1 com a hidrodinâmica. O v6rtice anti-horãrio gera

um fl-uxo atenuado que margeia o continente desde a PonËa

do Arpoar até a Ponta de Baraqueçaba. Pela anãlise de

fotos de sat6lite (cap. 4) verificamos a ocorrência de um

Ëransporte em suspensão, ao longo da costa continenÈa1-,

de norte para sul. A deposição de sedimentos pelíticos,

mostra a presença de uma baixa energia ambiental na ãrea.

Ainda na região norte, nota-se a presença

de uma feição tipo barra submersa, paralela ao eixo do ca-

nal, formada por sedimentos arenosos e onde os sedimentos

pe1-íticos são quase ausentes. Essa feição ê compatíve1

com uma ação de correntes, de sentido NE e com a presença
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de pequenos giros de

sedimentos peI-íticos

5 .6. DADOS SEDIMENTOLÓGICOS ADICIONAIS

5 .6.1. MINERAIS PESADOS

'a,gua 1o cai s , que remob íl-ízari am o s

para as áreas adj acentes.

Foram escolhidas 31 amostras para a iden-

tificação de minerais pesad.os, perfazendo 7 secções trans-

versais ao cana1, procurando cobrir toda a sua extensão.

O objetivo da análise residiu na identi-

ficação de assemblãia mineralógicasr correlacionando-as

com as possíves fontes e com a dinârnica 1oca1.

A aná1ise foi efetuada nos intervalos gra-

nuLomãÈricos de 0,250 - O,L25mm e O,L25 0,062mm. Os mi-

nerais pesados foram separadas atravãs da tãcnica tradi-

cional do bromof6rmio, de densidade 2,89 (Mi1ner, L962).

Posteriormente, os opacos foram eliminados por imã de bol--

so montando-se, em seguida, as 1ârninas com a resina Caedax

(n = 1,56).

A tabela B mostre a distribuição percen-

tual dos minerais pesados, por fração, nas amostras e a

tabela 9 rel-aciona-os quanto a sua abundância, freq{lência

mádia para a ãrea.

Para efetuar-se uma análise sobre a dinâ-

mica deposicional pensou-se, inicialmenÈe, em util ízar as

variações de freqtlância dos minerais segundo o seu equi-

valente hidrãuLico, que depende da densidade e da forma

do mineral, por6n a presença de minerais com formas va-
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riadas, ora prisnãticas ora equidimensionais, invalida a

utilização do equivalente hidrãu1ico e, então, optou-se

pela utilízaçá.o apenas das densidades dos minerais.

Estabeleceu-se, então, dois grupos. Um

de minerais com densidades entre 2rB e 4'r0, composto pela

turmal-ina, andaluzíxa, apatita, cianita, sillimanita, es-

taurol-ita, epidoto, hiperstânio, clinopiroxânios, anfib6-

lios, titanita e anaÈãsio. o outro grupo com minerais de

densidade superior a 4rO, composto pelo zírcão, rutilo,

xenotima, pêrowskita, brookita e granada. A figura 45

relaciona, em mapa, a ocorrência dos uinerais com densi-

dade superior a 4r0.

Verifica-se pelo mapa que:

a) As maiores concentrações de minerais

pesados de alta densidade são encontradas em zonas de al-

ta energia, submeti das a intensos f 1-uxos, como no canal-

principal de f1uxo. A concentração maior ocorre na área

norte do Canal de São Sebastião, onde foram observadas

correntes razoavel-mente intensas, o que possibilitaria

Èa1 seleção. ttã boa correlação com a distribuição granu-

1omãtrica.

b) As variações 4e composição dos mine-

rais pesados de aLta densidade acompanham as direcões de

correrites, mosËrando correlação entre os sedimentos e a

hidrodinâmica.

trechos de contornos retos, apresent.am baixa porcentagem

de minerais de alta densídade. Por outro lador êü tre-
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chos de contornos curvos, formando pequenas reentrãncias,

há um considerãve1 aumento nas proporções de minerais de

alta densidade, o que estaria ligado a existência de cir-

culação Local, como pequenos v6rtices.

A1áro da distribuição de minerais com den-

sidade superior a 4rO, tentou-se o estabelecimento de as-

semblãias. Estas não mostraram agrupameritos caracterÍs-

ticos que permitissem separar unidades distintas por'atea

optando-serentão, pelo estudo das variações de freqllêneia

de ninerais. 0s minerais mais frequentes mostraram uma

distribuição ao Longo do canal-r âo passo que os minerais

Èraços apresenÈaram concentrações mais características,

propiciando melhor valia interpretativa.

As figuras 46 e 47 mostram a distribuição

da perowskita e da monazita.

À perowskita encontra-se distribuida ao

longo do canalr ro lado continental, e a sua provãvel

fonte é o macigo bãsico-alcalino da Ponta das Canas, o

que indica a remob ilízação a partir da il-ha para o lado

continental, o que concorda com a presença de um v6rtice

anti-horárior o3 entrada riorte do cana1, como sugerido

pela hidrodinâmica (cap . 4). As maiores concentrações

do mineral encontram-se na região riorte do cana1. Ao

su1 há um ligeiro aumeriÈo na concentração¡ rêlativo ã

ârea centralr podendo sugerir fonte mais pr6xina. Os

cristais de perowskita, em forma de prismas de bordas

arredondadas, com marcas de dissoluçãor sugerem que eles

foram depositados, ap6s curto transPorte, a partir da ro-
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cha matriz.

A monaziÈa, segundo Coutinho e Coimbra

(L974), parece ser derivada de metamorfitos de alto grau.

A sua distribuiÇão, na região estudada, vai da ãrea cen-

tral do cana1, até a entrada norte, onde hã as maiores

concentrações. O alto grau de arredondamento dos cris-

tais de monazita não 6 necessariamente indicativo de

longo transporte, pois a dureza relativamente baixa (S a

5r5) pode permitir bon arredondamento com pequeno retra-

balhamento.

Os mineiras micãceos foram separados atra-

v6s de uma mesa vibrat6ria e o seu percentual de ocorrân-

cia 6 mostrado na figura 48.

O mapa da distribuição de micas mostra

uma boa concordância com a distribuição dos pesados de

densidade maior que 4rO (figura 45), ou seja, as proPor-

ções menores de mica encontram-se onde as PrqPorções dos

minerais densos são maiores. A mica, devido a sua forma

plac6ide, ê depositada em regiões onde a intensidade da

corrente á menor. No entanto deve-se levar em conta 9uêr

ap6s a deposição, a remobi¡ízação das micas dos sedimeo-

Èos 'e dif íci1. As amostras ,r.o 20 e 28 da sárie São Se-

bastião II, apresenËam um teor bastante elevado de mica,

por6m a energia nos locais de coleta' não 6 tão Pequena

sugerindo, Dâ ârea' momentos de diminuição da energia

propiciando a deposição do meterial- '

A Èabela 1O mostra a descrição qualitati-

va dos minerais pesados principais nas amostras, Procurart

do relacionã-1os com a possível ârea fonte.
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CLINO-ANFIBOLTOS

CLINO-PIROXÊNIOS

HORNBLENDA

TREMOLITA

ORTO-PIROXENIOS

zrRcÃo

AUGITA

TITANOAUGITA

DICLAZTO

0s clino-anfíbolios possuem formas prismãticas,
ãs vezes aparecem prismas de bordas arredonda-
das. A hornblenda de coLocação verde escuro,
predomina. A oxihornblenda 6 rara

0s clino-piroxênios apresentam cor esverdeada
e acastanhada, com grãos prismãticos angul.osos.

São, subordinadamente, incolores. Aparecem

grãos cuja superfÍcie mostra-se corroída. Al-
guns grãos apresentam notãvel servilhamento
paralelo ao eixo cristalogrãfico c

Grãos prismãticos

Existe, na maioria das amostras, uma mistura
de zircões de diversas formas ocorrendo, la-
do a lado, euhedrais a muito bem arredonda-
dos. São, na sua grande maioria incolores
ocorrendo também, zircões quase opacos

(metamiticos

DESCRTçÃO

HIPERSTENIO

HORNBLENDA: I{EIABASITOS e

MIQ,TATTTOS cotn PALEOSSOMA

ANFTBOLTTICO

OXIHORNBIENDA: Diques de

I.AI'ÍPRõFIROS

CLINo-PIROXÊNIOS : Rochas

Bãsicas (Diques)
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HIPERSTENIO : Granuliros
(CHARNOKTTOS)

A presença de zircões me-

tamítiscos e de formas eu-

hedrais leva ao embasamen-

to domo fonte por6m os
graos bem arredondsdos

sugerem o retrabaLhamen-

to de sedimentos pr6-
existentes.



TURMÂI,INAS CASTANHIS

ESVDRDEADAS

AZUTS

AI,ÍARELAS

INCOLARES

Apresentam, tambãm, uma mistura de for-
mas, aparecendo turmalinas euhedrais e

equidimensionais muito bem arredondadas.

Algumas turmalinas apresenLam inclusões

EPIDOTO P Ï STACHITA

ZOTSTTA

CLINOZOIS ITA

A variedade predominanÈe é a pistachita,
que ocorre em formas euhedrais a arredon-
dadas e como prismas de bordas arredondadas.

Em menor proporção aparecem a zoisita e a

clinozoisita. A superfície dos grãos mos-

tra-se alterada segundo um padrão geomãri-
co de dissolução.

:

A maioria das turmalinas

não apresentam vacuolos

e inclusões, sendo origi-
nadas a partir de rochas

graníticas e veios pegma-

títicos.
As que apresentam vacuolos

e inclusões aparecem em

meno¡ proporçao e sao de-

rivadas de rochas meta-

m6rficas.
As formas arredondadas

sugerem uma origem a

partir de sedimentos

retrabalhados

Sugerem origem a partir
do embasamento cristali-
no (rochas gnaissicas e

rnigmãtiticas).
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GRANADA

SII,I,IMANITA

ESTAUROI.ITA

TNCOLORES

ROSADAS

ANDALUZTTA

CIANITA

Predominam as formas equidimensionais, mas

são angul.osas. Apresentam tamb6m superfí-
cie corroida (dissolução).

Incolor, prismãtica

APATITA

Formas angulosas, prismãticas e alongadas

de bordas arredondadas. Alguns grãos tam-
bãm apresentam a superfície corroida (es-

camamento superf icial) .

Sem inclusões

Euhedral com bordas

Sao comuns formas euhedrais ou prismãticos

de bordas pouco arredondadas. Ocorrem, tam-
bãm, grãos equidimensionais bem arredonda-
dos e prismãticos de bordas arredondadas.

Originadas

migmãt itos
to.

Levement.e arr edondadas

de

do

Entre os aluminio silica-
tos hã predomínância da

sillimanita sobre os ou-

tros, o que sugere uma

ãrea fonte de alto meta-

morfismo, com metamorfis-
mo de alta pressão e tem-

peratura (fãcies anfiboli-
t,o a granulito) , ou se j a,

rochas metamõrficas do em-

basamento.

A presença de apatitas eu-

hedrais, considerando a
sua baixa dureza, suge-

re a existôncia de fonte
bem próxima, havendo pou-

co retrabalhamento, tendo

a provãvel origem nas ro-
chas al.calinas da llha de

São Sebastião.

gnalsses e

embasamen-
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MONAZITA

RUTILO

TITANTTA

Esverdeada com predominância de grãos equi-
dirnensionais bem arredondados, senclo raras
as forms euhedrais

PEROWSKITA

ANATASIO

Vermelho, castanho e vermeLho amarelado,
apresentando grãos prismãticos e alonga-
dos com bordas arredondados.

Incolores, castanhas e esverdeadas apre--
sentando grãos euhedrais, angulosas e

arredondados
,J

A

roida, segundo padrões

(piroxâ'nios) com serri

lam esses sedimentos.

Prisnas de bordas arredondadas, superfície
com dissoLução, arredondada

presença de minerais (granada, epídoto,

de dissolução característicos a cada um

thamento paralelo ao eixo cristalográfico

A monazita apresenta ori-
gem ainda indefinida sen-

do provavelmente oriunda
de metamorfitos de alto
grau (charnockitos) (Corr-,

tinho e Coimbra, Lg74>.

ApresenEando cristais euhedrais de cor ama?

relada

Origem a

mockitos

lit icas

partir de Char-

e rochas granu-

Origem a partir de ro-
chas de embasamento e,
talvez dos maciços alca-
linos.
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estamolita, piroxânio), euja superfÍcíe mostra-se cor-

desses mineraisr ê â existência de minerais prisrnáticos

9r sugere a ação de soluções intraestratais que perco-

0rigem das rochas bãsÍco
aLcalinas da llha de São

Sebastião (ponta das Ca-

nas).

Provável origem antigena
(Coimbra, 1976).



Os minerais pesados denotam que as fontes

podem perfeitament,e ser as rochas costeiras da Ilha de

São Sebastião e, eventualmente, do continente. Há, nas

amostras, a presença dos mesmos cristais euhedrais e !"t
arrredondados. O arredondamento desses minerais indica

a possibiLidade de um bom retrabalhamento o que poderia

sugerir uma origem a partir de sedimentos prã-existentes,

como ê o caso de zireões e turmalinas.

os minerais pesados, na ârea do Canal de

São Sebastião, Eêforçam as hip6teses obtidas através do

estudo hidrodinâmico e granul-omãtrico. Minerais de alta

densidade ( > 4ro ) distribuem-se em ãreas de rnaior ener-

Eía, principalmente ao longo do eixo do canal. Minerais

índices, como a perowskita, corroboram hipóteses sobre

deflexões no sentido do fluxo priocipal, como 6 caso da

entrada norte do canal. No entanto o estudo de minerais

pesados, no caso do presefite trabal-ho, consiste apenas'

em um primeiro Passo devendor ûo futuro' ser intensifica-

do pois se mostraram, preliminarmente, de grande val-ia

interpretativa.

5.6.2. ANÃLISE DE CALCÃRIO

O teor de calcário detrítico das amostras'

foi determinado por diferença de peso antes e depois do

ataque com IIC1 diLuido a LO7". Variou em geral entre ze-

ro e 2O7., mostrando conteúdos variáveis de biodetritos
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na ârea. O teor de calcãrio, analisado quinicamente, não

se prestou a estudos de hidrodinâmica, optando-se então

pela outre forna de análise reLacionando a ocorrância de

terrígenos e biodetritos.

5 .6 .3. ANÃLISE DOS BIODETRITOS

A freq{lência dos biodetritos nas amostras

foi analisada aËravãs de avaliação de teores de material

terrígeno e b-iodet¡í-tíc.p- (carapaças de anirnais) de 80 amos-

tras di s tribuidas ao 1-ongo de todo o canal .

A anál-ise f oi f eita visual-mente ' avalian-

do-se o percentual de ocorrência dos biodetritos, Para a

amostra total e para a fragão maior que 2r00mm, bem como

o grau de fragmenÈação, variando de intacto a muito frag-

mentado ( I = intacto, PF = Pouco fragmentado, F = f.rag-

mentado e MF = muito fragmentado).

Os resultados são encontrados na tabela

11 e a sua distribuição em ãrea na figura 49.

Os resultados desta anãlise tamb6m não

se prestaram para interpretação hidrodinânica na ãrea.

Talvez uma aval-iação das formas de caraPaças e a identi-

ficação do organismo forneça mel-hores indicações, mas

por se Èratar de uma aná1ise extensa e demorada não foi

aqui real ízada.

A análise dos biodetritos indicou a dis-

tribuição preferencial dos mesmos na fração maior que

2r00mm.
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5.6.4. ANÃLISE DE MINERAIS DE ARGILA

5.6. 4.L. TNTRODUçÃO

Os es Èudos de mineralogia de argiJ'as ma-

rinhas tâm procurado verificar as principais ocorrâncias

dos argil-o-minerais, seus critãrios de disÈribuição e as

trafisformações que neles ocorrem, dentro do ambiente ma-

rinho. Díetz (194L) (en Mi11oÈ, 1970) verificou que den-

tre os principais minerais eficofitrados no meio marinho

estão a caolinita, a monÈmorilonita e a ilita e a sua

concentração preferencial ocorre. em função da latiËude.

Tem-se, pois, âs maiores concentrações de caolinita eD

regiões tropicais e as de montmorilonita e il-ita, nas re-

giões temperadas.Dietz (op. cit.) ainda aventou a hip6te-

se da transfornação da montmoril-onita em ilita aÈravés da

fixação de ions potãssio da ãgua do mar. Grim et. al.

(Lg49) (en MiL1or, 1970) e trrleaver (1958) (em Sato , L973)

colocam, tambãm, a existância de trafisformações dos argi-

lo-mioerais, em ambientes marinhos, sendo que a montmori-

l-onita e a caolinita passariam a ilita e cloritarpela fi-

xação de ions potãssio e magnãsio da água do mar' Essas

transformações determinariam 2 Presença de maior ou me-

nor concentração desses argilo-minerais em função da

proximidade de uma fonLe continental- '

Quanto ã

lo-minerais tleaver (oP.

ilita como abundantes em

e a caoLinita ocorrendo,

abundância relativa desses argl-

cit.) situa a montmorilonita e a

todos os ambientes dePosicionais

preferencialmente, êD ambiente
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fluvial, por6n podendo ocorrer em abundância em todos os

ambientes sedimentares .

Rateev et. a1. (1969) estudando a distri-

buição de minerais de argiLa nos fundos oceânicos concluem

que os argilo-minerais mais abundantes, no ambiente mari-

nho, são a caol-inita, a gibbsita, a montmoriLonita, a

clorita e ailita. De acordo com Rateev et. a1. (op. cit.)

a caolinita, a gibbsita e a montmorilonita tendern a apre-

sentar maior concentração relativa em áreas equatoriais ¡

enquanto que a ilita e a clorita apresentam maior ocorrân-

cia em regiões temperadas e polares.

No caso brasileiro estudos feitos sobre

argilas marinhas mostram a presenga constante de caolini-

tâ, montmorilonita e iLita, como 6 o caso dos trabalhos

de Gamboa et.al. (1973) na plaÈaforma continental do Rio

Grande do Sul e de Ponçano (L976), na Baía de Sepetiba.

5.6.4.2. MINERAIS DE ARGILA NO CANAL DE SÃO SEBÀSTIÃO

A rnineralogià da fração argila foi estu-

dada em dez amostras com alto percentual de finos. A

fração argila foi separada atravãs de pipetagem e decan-

tada com a util izaçã.o de uma centríf uga. As lârninas com

minerais de argila foram analisadas, poE difração de raios-

X em estado natural, sob efeito de etileno-glico1 e aque-

eidas a 55OoC . O aparel-ho util ízað,o f oi um di f ratômetro

Rigaky-Denkir Dodelo 200L, da secção de Petrologia da Di-

visão de Minas e Geologia Aplicada do I.P.T..
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As amostras analisadas foram as seguintes:

Sãrie São Sebastião I, núrneros: 24 e 35; Sãrie São Sebas-

tião II, números:9 e 25; Série São Sebastião II, números:

4 e 9 e Sárie D.H.N., números: 31, 82r 103 e 151.

O resultado das anã1ises de argí1o-mine-

rais no Canal- de São Sebastião, revela plena concordância,

em termos de ocorrôncia mineralõgica' com os trabalhos

realLzados sobre argilas marinhas, sendo constatada. em

todas as amostras a presença de caolinita, montmoriloni-

ta e ilita. A eventual fonte dos minerais de argila fica

indefinida pois, dado o carãter apenas qualitativo das

análises, nãp foi possível a determinação das Proporções

relaLivas dos argilo-minerais e, em termos gualitativos',

os minerais encontrados estão, normalmente presentes no

amb ieriLe marinho .

5 .6 .5 . MATERIA ORGÂNICA

A anãlise da matéria orgânica objetiva o

estabelecimento de condições de maior ou menor aeração

do ambiente o guer Por sua vez, relaciona-se com a maior

ou menor agitação das ãguas (Maglioca e Kutner, L964).

De acordo com Navarra et. al. (1978) a

maior ou menor concentração da mat6ria orgânica depende

das taxas rel-aËivas de sedimentação do material- Particu-

l-ado mineral e de origem biogênica, bem como do grau de

preservação permitido pelas condições ambientais.
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A mat6ria orgânica analisada no caso r e

que pode ser correlacionada ao ambiente, é a não Particu-

lada ou seja a que 3â sofreu humificação e é preservada

no ambiente evitando-se, parcialmente, a contaminação 1o-

cal por contribuições biogênicas gue não refletem o ambien-

te geral. .

A meËodologia utilízada 6 a ProPosta Por

Carver (L971), alrav6s da digestão Por :F ZOZ 
em vez de ná-

todo de calcinação a 580or guê pode acarretar erros gran-

des devido a decomposição parcial de carbonatos e expul-

são de ãgua de combinação 9ue, somadas a degradação da

natéria orgânica, aumefitam basÈante os teores obtidos

(Navarra et. 41. , oP. cit. ) .

O método consiste na secagem a temperatu-

Ta não superior a l-00oc, e do material seco sePara-se

cerca de 4r0g da amostra e subrneÈe-se a oxidação por

ÊZOZ a quente. Posteriormente seca-se novamente a amos-

tra nas condições anteriores (temperaËttra não suPerior a

10OoC) e pesa-se novamente. Pela diferença entre o Peso

inicial seco e o peso final seco obÈem-se os teores em

porcenËagem. A precisão do m6todo 6 de aproximadamente

OrLZ o que setve perfeitamente aos prop6sitos do traba-

tho. Em testes de reprodutibilidade de anã1ises os resul-

tados obtidos foram compatíveis, tanto pelo mátodo da ãgua

oxigenada, como pela titulação através de dicromato de Po-

tãssio.

A tabela LZ mostra os

f.ises de l-03 amostras e a figura 50 a

resultados de ana-

distribuição dos
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teores agruPados em intervalos de Or47"

Pelos resultados obtidos podemos observar

que a regíão 6 Tazoavelmente aerada corroborando o comPor-

tamento dinâmico geral da âtear 9ue mostra ser o canal uma

área de agitação constante, havendo Poucos momentos de

água parada que ProPiciam sedimentação de finos ' e não

permitem â Preservação intensa da mat6tía orgânica'

Os teores de mat6ria orgânica obtidos va-

riam de 0 a 27., o que difere dos obtidos anteriormente e

citados em Kutner (1969). Deve-se esclarecer que as aná-'

lises anteriores foram efetuadas sobre a fração menor que

0,062mm (si1te e argila) e as do Presefite trabalho sobre

a amostra total.

5.6.6. ANÃLISE MORFOSCóPTCE

5 .6.6.1. TNTRODUçAo

A morfoscopia da fração areia foi estuda-

da em 19 amostras distribuidas ao longo de todo o canal,

deterninando-se os índices de arredondamento, esfericida-

de a textura superficial.

Foram analisados 100 grãos para cada pro-

priedade.nos intervalos de 2r000 a 1,00Omm, 1,00 a 0,50Omq

0,500 a 0,250mm, 0,25O a 0,125mm e 0,L25 a 0,062mm. A aná-

lise foi reaL ízada com lupa binocular, com oculares e ob-

jetivas adequadas aos diferentes Eamanhos de grãod, afim

de permitir um aumento padrão uniforne, para determina-
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ção das propriedades morfosc6picas. Foi utiLízada a tabe-

1a de corparação visual de Krumbein e Sloss (1963), para

o arredondamento e a esferidade, e a classif icação de Bi-

gareLla et. a1. (1955) para a textura suPerficial. Os

resultados encontram-se na tabela 13.

5.5. 6.2. ARREDONDAMENTO

Segundo Krumbein (1941) ' o arredondamen-

to ã modificado pela abrasão e desgate ã que a Partícula

6 submetida, sendo portanto, uma ProPriedade que reflete

muito bem as condições de transPorte.

Segundo Suguio (1973) ' somente areias re-

trabalhadas em varios ciclos sucessivos ã que aPresentam

grãos moderadarnenÈe ou bem arredondados'

5 .6.6.3. ESFERICIDADE

A esfericidade ' reflete muito as condr-

ções de deposição no momento da acumulação, embora em

grau maís l-initado seja ¡nodificado tamb6rn Por abrasão,

(Suguio, op. cit. )

A esfeti"iU"U. guarda maior relação com

a forma original do grão, mantendo desta maneira um Pa-

rentesco maior com a rocha nãe.

5.6.6.4. TEXTURA SU?ERFICIAL

Na determinação da textura suPerficial
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foi aplicado um mãtodo quanÈitativo gue foi estabelecido

por Bigarella (1955) e, segundo o qual, a textura super-

ficial pode ser dividida em: sacar6ide, mamelonado e 1i-

so, de acordo coru a quantidade de trabalho sofrido pelo

grão podendo, ainda, cada tipo fundamental- apresentar-se

fosco ou polido.

Normalmente esses caracteres têm val'or

pelo seu significado genãtico. Grãos foscoè tân sido ob-

servados em produtos eólicos e estriações têm sido comu-

mente atribuídas ã agentes glaciais. Entretanto, essas

generali zações constítuem ainda guestões sujeitas à mui-

tas discussões, (Suguio, op. cit. ) .

5.6.6.5 . CONSTDERAçõES SOBRE A MORFOSCOPTA DOS SEDTMENTOS

DO CANAL DE SÃO SEBASTIÃO

Os resultados indicam que o arredondamen-

to 6 mais proeminente nas frações maiores, o que "orr.o.Ut
com a literatura (Suguio op. cit.). A esfericidade mos-

tra-se indiferente ao tamanho de grãos, apresentando uma

variação enÈre 0r3 e 0,5, ou seja, de mé¿ia para baixa.

A textura superficial dos grãos maiores apresentou-se do

tipo mamelonado polido e nos grãos menores predominou o

tipo sacar6ide polido.

Na aná1ise do arredondamento, que -e o Pe-

râmetro mais adequado aos prop6sitos ao t rabalho, verifi-

cou-se uma variação de sub-angular a sub-arredondado,

sendo os sedimentos sub-arredondados mai s I ocalizados na
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faixa qug se estende em frente a praia

do uma ãrea de melhor retrabalhamento,

dos são poucos para serem conclusivos.

os graus de arredondamento variam mais

sendo possíve1 definir padrões locais.

do Gaee'a, deno t an-

no entanto os da-

Nas demais ãreas

erraticamente não
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6. CONCLUSOES

Os principais aspectos da sedimentação

atual do canal de são sebastião podem ser resumidas da

seguinte maneira:

a) A hidrodinânica reflete-se diretamen-

te na distribuição dos sedimentos de fundo, por6m os de-

talhes da mecânica de circulação das ãguas só serão ob-

tidos através de rnedições sin6ticasr âo longo do canal,

por um espaço de temPo de, no mínimo, um ano'.

b) As características hidrodinânicas e o

coriseq{lente padrão de sedimenÈação no Canal de São Sebas-

tião permitem reconhecer tres regiões caracterizadas Por

comportamentos hidrodinâmicos próprios:

Região Sul Afetada

e correntes, de sentido predominante

que juntos determinam o maior volume

pelo su1 do canal.

Região Central Onde

do canal ocasiona um acelerado fluxo,

rentes de desníve1 ligadas a Possíveis

Região Norte Caracterizaàa um fluxo

domìnante seguindo o eixo do canal com possíveis ocor-

rências de inversão de fluxo e represemento.

Na

na1, há evidências

t i do ant i-horãrio

pela ação de ondas

NE, e pela marã,

de águas entrando

um estreitamento

podendo gerar cor-

represamento.

parte norte, em zorta externa do ca-

de desenvolvimento de vórtice de sen-

gerando uma corrente secundâtía, diri-
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gida para o sul, junto a costa.

c) O canal apresenta, em toda a sua ex-

tensão, características flutuações no seu fluxo, ocor-

rendo momentos de fluxo intenso at6 ãguas paradas, e in-

versão de fluxo, o que sugere a presença de pequenos

võrtices e deflexão do sentido das correntesrprincipal-

mente junto ãs costas.

d) Os

junÈo ã costa da ilha

do-se para o eixo do

e) Feições de sedimentaçao que ocorrem

no canal podem ser explicadas ã Luz da dinârnica atuante

no 1oca1, do seguinte modo:

fluxos mais intensos localizam-se

nas regiões su1 e centraL, desvian-

canal na região norte.

A região suI apresenta uma feição progra-

danter êD forma de leque, constituida de areia fina ¿

muito fina.bem selecionadarcom baixa freqllância de finos.

Essa feição sugere a atuação de uma movimentação constan-

tê, não muito intensa, porãm capaz ðe retrabalhar o mate-

rial- selecí onando-o bem. O agente hidrodinârnico seria, no

caso' o influxo de ondas que incidem na praia do Gaecã. O

material fino é remobilizado para as ãreas adjacentes
L.através da prõpria deflexao de ondas e de correntes com

sentido NE. Hã ainda a presença de uma corrente costei-

Êa vinda do norte, guê 6 defletida na região sul, suge-

rindo a possibilidade de ocorrência de vórtices de baixa

intens idade nes ta regiáo .

ì{a região norte, a Presença de um vórtice
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anti-horãrio' transportando o materiar fino para o su1,
explica perfeitamente a faixa de deposição de materiar.
fino ao longo da borda continental do canal que 6, por_
tanto, fruto de uma dinâmica calma. Há ainda na região
norte a formação de um banco de areia, na ombreíra con-
tinental do canar principal de f1uxo, sêparando este da

faixa de sedimentação de finos. A deposição ocorre a

uma profundidade rasa de aproximadamente, 3r0 metros e

o sedimento consiste de areia fina. Aparentemente o ma-

terial 6 aí depositado atravós do fruxo de sentido NE e,
possivelmente, pelo fruxo víndo do N, que através de um

desvio pode entrar nessa faixa. o retrabar.hamento pos-
terior, eliminando os finos, pode ser feito por circula-
ções locais (pequenos giros e deflexões) atuantes na

ârea. Porám a formação desse banco submerso merece me-

thor estudo necessitando-sê, para ta1, de pesquisas
mais intensas de hidrodinânica.

.;
O restante do canal não apresenta feições

sedimentares com expressão fisiogrãfica sensíve1, porãm

devemos ressaltar a quase ausência de deposição na região
central, o que pode advir da intensificação de fluxos no

1ocal pelo estreitamento do canal e, possivelmente, pela
configuração topggráfica criada durante a fornação do ca-
nal, eu ápocas de nível de mar mais baixo que o iual,
durante o Quaternãrio.

f) A distribuição dos sedimentos no ca-
na1 mostra-se compatíve1 com alterações no fluxo de ãgua.

A frutuações na intensidade e sentido das correntes pe¡-
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mitem ocorrer momentos de alta e baixa enerBia, havendo

a deposição de grosseiros e finos, acarretando misturas.

reconhecidas

los , o que

regioes: su1, cêntra1 e norte. A

gião sul para a região norte. Tal

g) As ãreas de maior energia podem ser

atrav6s da distribuição de areias e grânu-

permite dividir novamente o canal em tres

explicado somente pela aceleração das correntes, que

ocorre devido ao estreitamento do canal na região central.

As velocidades tenderiam a diminuir a partir desta região,

devido ao encontro das ondas de marã vindas do sul e do

norte. Pode-se supor que, oâ área de encontro das marés,

ocorra a geração de correntes hidráulicas, ocasionadas

por represamentos de ãgua. Essas correntes, conjugadas

a aceleração do fluxo de ãgua na região central, acarre-

tariam o aumento de energia na região norte.

energia aumenta da re-

fato não 6 tacilmente

h) A costa da Ilha de São Sebastião apre-

senta)em gera1, energias maiores que a do continente,

podendo-se considerar como área de erosão, enquanto que

a costa conÈinental 6 de deposição.

i) A fonËe de suprimento de sedimentos

para a área são as rochas costeiras, submetidas a ação

marinha e trazidas por cursos de 'agua que despe j an a

carga diretamente no canal, bem eomo retrabalhamento de

possíveis sedimentos prã-existentes. Os tipos e formas

minerais pesados encontrados contribuem para reforçar

esta hip6tese.
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