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Introdução

1.1 Aspectos gera i s

"A região costeira está situada na inter
face entre os dois rnaiores ambientes terrestres - terra
e oceano. Pode ser definida, como sendo a porção dos

oceanos afetada pela Terra ou parte da Terra afetada

pelos oceanos" (Ross - 1978).

A grande concentração populacional em

regiões costeiras, bern cono as necessidades econônicas

originadas de problernas de engenharia costeira, têm

acarretado nas últinas décadas, un sensíve1 desenvolvi-

mento aos estudos de regiões costeiras e em especial aos

estudos da dinânica sedinentar.

Nos estudos de áreas costeiras, em espe

cial de regiões estuarinas e lagunares ! apesar das difi
culdades originadas pela interação de parâmetros conti-
nentais e narinhos, a aplicação de princípios e nétodos

sedinentolõgicos paralelamente aos levantamentos hidro-
gráficos convencionais ressaltan fatos e fenôrnenos que

norrnalmente poderian passar despercebidos.

Esta linha de pesquisa, de estudo da di-
nârnica sedinentar, foi evidenciada en detalhe por Folk

e Ward (1957), quando estudando um banco aluvial nostra

ram as relações existentes entre os diversos parânetros

estatÍsticos e as condições de sedirnentação.
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No Brasil, .no inÍcio da década de 60, os

estudos de dinâmica sedimentar en regiões costeiTas ten

suas prineiras aplicações a partir dos trabalhos desen-

volvidos na região do estuário santista, pelo Centro T-ec

nico de Hidraúlica da Escola Politécnica da USp.

Atualnente, vários grupos en atividades

no paÍs (Universidades, IPT) utilizan-se de estudos se-

dinentotõgicos visando obter conhecinento acerca de pa-

drões gerais da circulação de deterninados ambientes

aquosos. Nesses estudos, o caráter oceanográfico, rnul-

tidisciplinar raranente é enfocado seja pela falta de

urn rnelhor conhecirnento dos processos oceanográficos no

Brasil, urn paÍs de características erninenternente tTopi-
cais, corn processos geológicos quaternários peculiares,

e no conjunto, nuito diversos daqueles atuantes no he-

nisfério norte, ou mesno pela falta de infraestrutura
das instituições que pattocinam esses estudos.

.l.2 - Objetivo e ãrea de estudo

Un dos principais objetivos do trabalho
consistiu ern aprirnorar o conhecimento da dinânica de se

dirnentação atual , na área, através do confronto de parâ

metros hidrodinânicos nedidos (narés e correntes de su-

perfície e de fundo), com as caracterÍsticas dos sedi-
nentos superficiais de fundo, alén da conparação de car
tas batinétricas e topográficas de diferentes épocas.

Para atingir o objetivo alnej ado forarn

analisadas compara t ivament e as cartas naúticas I702 e



1703 da Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministé
rio da Marinha (DHN, MM), carta batinétrica do Labora-

toire National d'Hydraulique Chatou (França) e do Depar

tamento de Ãguas e Energia E1étrica (DAEE) de São paulo,

be¡n co¡no fotografias aéreas da região dos canais laguna

res obtidas em 1962 e 1973.

As características granulonétricas dos

sedirnentos de fundo foran analisadas pelos parâmetros

estatÍsticos de Folk e Ward (1957) e pelo diagrama

triangular de Shepard (1954) .

Ainda foran realizadas análises de dis_
tribuição do teor de calcário e de carbono orgânico, e

de assernbléia de minerais pesados.

1,3 - Amostragem

Foram realizados quatro cruzeiros oceano

gráficos deno¡ninados Cananéia I a lV, utilizando-se o

barco de pesquisa "AIbaco¡a" do Instituto Oceanográfico

da Universidade de São Paulo. Nesses cruzeiros coleta-
Tam-se amostras de sedimentos de superfÍcie de fundo ob

tidas através da utili zação de um anostrador de fundo

tipo Peters en,

Pela arnostragen (napa ne 1) procurou_se

abranger todos os conpattimentos da região lagunar atra
vés de perfis transversais aos canais lagunares con a

finalidade de obter sedinentos para estudos de granulo-
rnetria, de calcimetria, de carbono orgânico e de nine-
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Tais pesados.

As nedidas de direção e velocidade das

correntes foran efetuadas con un correntôrnetro de eixo

horizontal, rnarca Braystoke. A temperatura e a salini
dade da água foran nedidas con um ternossalinônetro de

ca¡npo, do tipo indut ivo .

2. Geol ogi a reg i ona I

2..l - Regíão costei ra do estado de São Paulo

A configuração geográfica da área ceno-

z6ica da região costeira do estado de São paulo é o re-
sultado de relativa estabilidade tectônica p6s reativa-

ção wealdeniana da Plataforna Brasileira, iniciada no

Jurássico Superior (Alneida, 1969) e de fenômenos qua-

ternários de flutuações do níve1 relativo do nar (Su-

guio et al. , 1976).

2..|.1 - Condicionamento estrutural

0 litoral paulista, de direção aproxima-

danente NE-SW, é linitado por Z3o e z5o de latitude
sul e 45o e 48o de longitude oeste (fig. l).

Sob o ponto de vista morfolõgico, o lito
ral paulista pode ser dividido ern duas porções que apre

sentam características diversas, Ao norte, o Embasamen

to Pré-Ca¡nbriano atinge o maï en quase toda a extensão,

excetuando-se pequenas planícies fornadas na sua parte

interna por dep6sitos continentais. Ao sul , desenvol-



ven-se grandes planícies essencialrnente fornadas por
depósitos rnarinhos ou f1úvio-lagunates. Essas planí_
cies são separadas entre si por pontões do Enbasamento

Pré-Cambriano en contato com o nar.

A passagern de u¡na provÍncia a outra não
é brusca rnas progressiva. Este fato, por si só, pare_
ce descartar a possibilidade de una diferenciação mor_

fol6gica por acidentes perpendiculares a linha da cos_
ta; o que parece nais 1ógico é procurar_se o mecanismo
desta diferenciação en fenônenos do tipo flexura conti
nental .

A margern continental brasileira sul
atlântica sofreu algunas reativações após a separação
da Africa e da Anérica. Essas reativações foram tradu
zidas sobre o continente por nunerosos event.os, tais
cono o levantamento da Serra do Mar e a fornação das
fossas tectônicas do paraÍba do Sul e da Guanabara, e

a subsidência da Bacia de Santos (fig. Z).

Almeida (197S1 , descreve a possíve1
evolução tectono -nagmát i ca da Margern Continental da ba

cia de Santos que começaria pela invasão do nar, duran
te o Aptiano, do "rift" original depositando urna gran_
de espessura de evaporitos sobre a lava basáltica do

Cretáceo Inferior. Na bacia do paraná, a notoeste, es
sas lavas cobrem sedinentos paleozóicos (fig. 3).

Durante o Senoniano a bacia de Santos,
em subsidência progressiva, acunulou sedinentos detrí_
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ticos originários da erosão da serra do Mar. Conconi-

tantenente, a esse acúnulo de seoinentos ocorre a pri-
neira fase do vulcanisno alcalino junto ã fronteira
continental da bacia de Santos.

Entïe o Carnpaniano e o Paleoceno o vu1-

canisno nigra para o interior do continente e no fin
do Senoniarno o Grupo Bauru foi depositado na bacia do

Paraná.

Durante o Oligoceno, ap6s o fim da ati-
vidade vulcânica na região, teve início a defornação

da superfície de erosão Japi. Essa superfície de ero-

são começava a elevar*se enquanto o graben do ParaÍba

iniciava a subsidência na zona axial. Nesse monento,

un lago tectônico forrnou-se no interior do graben onde

forarn acunulados os sedimentos da Formação Tremenbé.

Durante o Plioceno e o Quaternário o

ernbasanento do graben subsidiu fortemente provocando

o acúnu1o pliocênico da Formação Caçapava.

A elevação das montanhas vizinhas conti

nuou simultaneanente, representadas pela Serra da Man-

tiqueira e a Serra da Bocaina. No seu retTocesso ero-

sivo a Serra do Mar abandonou as intrusões alcalinas

da ilha de São Sebastião e outras ilhas costeiras vizi
nhas e forneceu sedirnentos detríticos para a bacia de

Santo s .

Essas atividades tecto-sedimentares

prosseguiram até o Quaternário, como veríficado por Su



guio (1969) na bacia de Taubaté, onde falhanentos cortan
inclusive os sedinentos quaternários.

Estes fatos, levarn a adnitir a hipótese
da existência de urn rnecanisrno de flexura continental, que

poderia ser responsáve1 pela possibilidade de uma emer

são diferencial general-izada do litoral paulista (Mar-

tin e Suguio, 1979). Ainda dentro desta nesna linha
de raciocínio, urna outra possíveI explicação para a di-
ferenciação rnorfológica do litoral paulista é aventada

por Suguio (conunicação oral) , que associa essa diferen
ciação à atividade do Arco de Ponta Grossa, até os dias
atuais. Esse arqueanento induziria o seu flanco NNE a

responder aos esforços desse arqueamento, porén corn

efeitos cada vez nais atenuados nas áreas marginais do

eixo de arquearnento. Esse rnecanismo seria então respon

sável pelas caracterÍsticas de soetguimento generaliza-
do ¡nanifestadas no litoral paulista e sul fluninense,
porén de forrna mais intensa no litoral sul paulista,
mais pr6xirno do eixo do arqueanento, do que na porção

norte do litoral paulista e sul fluminense.

2.1 .2 - Fl utuações do níve I mari nho

O perÍodo Quaternário ten sido caracteri
zado no ¡nundo inteiTo pela existência de várias fases

trangressivas que, ern situações favoráveis, permiten

ser definidas no espaço e no tempo.

Suguio, Martin e Flexor (1976) efetuararn

datações absolutas pelo nétodo do radiocarbono, en amos
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t¡as de conchas e pedaços de nadeira provenientes das

fornações geol6gicas da região lagunar de Cananéia-Igua

pe e construiram 'uma cutva preliminar de variação rela-
tiva do nÍvel narinho nos últinos 8.000 anos, que foi
aperfeiçoada por Suguio e Martin (1978). Desta rnaneira, es

ses autores evidenciaram a existência de pelo menos duas 
-

fases de nível marinho nais alto que o atual durante o

Quaternário,

Ao evento nais antigo, representado por

datações que excederan o linite aproxirnado de alcance

do radiocarbono, (35.000 anos), foi inferida uma idade

de 120,000 anos em confronto com eventos transgressivos

quaternários en outras regiões do mundo. Esse prineiro
período de nível rnarinho nais alto foi chanado pelos

autores de transgressão Cananéia.

0 segundo evento tTansgressivo foi ne-

thor definido através de numerosos testernunhos de anti-
gos nÍveis marinhos, que permitiram a construção de

curvas de variação marinha durante os últinos 8.000 anos.

Este segundo perÍodo de nível marinho nais alto foi
charnado pelos autores de transgressão Santos.

Para a região do litoral conpreendida en

tre Cananéia e lguape, Suguio e Martin (op, cit.) esta-

belecerarn uma curva de variação do nÍvel rnarinho relati
vo baseado. en datações de conchas e madeira carbonizada

associadas a un estudo do anbiente de deposição dos se-

di¡nentos marinhos e lagunares da região.



Para ¡nelhor precisar os dádos obtidos,

ran tanbém datados sanbaquis contruídos pelos antigos

dios residentes na região lagunar,

A curva obtida paÍa a transgressão Santos

(Fig, 4) mostra que en torno de 5.100 anos B,p. o nÍvel
relativo do rnar passou por un náxino que estaria situa$o

ao redor de +3,5m, Há cerca de 3.800 anos 8.p., o nÍve1

relativo do mar deve ter passado por um nÍnino ptovavel-
nente un pouco inferior ao nível atual. Ao redor de 3.500

anos B.P. o nível ïelativo do mar passou por un segundo

náximo situado eÍr torno de +3.0n. Finalnente, o níve1

relativo do rnar parece ter evoluÍdo progressivanente pa-

ra o nível atual e en torno de 1.800 anos B,p. ele não

poderia ter sido superior a +0,5n.

2.1 .3 - Caracteri zação das seqüênci as de se¡li

nentação presentes na planície de Cana

né i a- r guape .

Petri e Suguio (197la) , realiza-ram estu-
dos na região lagunar de Canan6ia-Iguape visando descre-

ver as seqüências de sedimentação neocenozóicas, a fin
de tentar reconstruir a história geológica que teria dei

xado aquele registro. A pesquisa foi baseada en observa

ções de campo dos autores, ern trabalhos de geofísica de

Kollert e Ellert e resultados de sondagens executadas pe

10 antigo Instituto Geográfico e Geo169ico - L G, G,(atual

Instituto Geol6gico) e Geobrás S/A - Engenharia e Funda-

ções (1966).

fo

1n
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Baseados nos dados geofísicos e nas descri

ções das duas sondagens realizadas pelo I.G.G., foi pos-

sível aos autores subdividir os sedirnentos dos testenu-
en, quatTo seqüências da base para o topo, que poden ser

descritas desta naneira (Fig. 5):

Seqüência I: constituída por areias e se-

dirnentos congloneráticos con corpos de argila arenosa su

bordinados.

Seqüência II: For¡nada por sedirnentos fi-
nos, argilas siltosas rnuito ricas en diatornáceas e pobres

e¡n foraninÍferos. Os autores inferen arnbientes de águas

salobras para as diatomáceas presentes, a1én de associa-

rem os raros foraminíferos a urn ambiente interrnediário en

tre o marinho e o continental.

Seqüência III:
sas superirnpostas ã seqüência

evidenciados pe 1a presença de

bern preservados.

Forrnada por areias silto-
II. São depósitos mari¡hos

abundantes foraninÍferos

Seqüência IV: Definida pelos autores cono

sêndo constituÍda por areias finas be¡n selecionadas e rnui

to friáveis. Este sedinento representa a mais recente

seqüência deposicional da série, apresentando pequena es

sessura e larga distribuição regional. O naterj-al da se

qüência IV contribui para a fornação das rnodernas praias,
dunas e sedinentos de fundo das regiões lagunares e oceâ

nicas.
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A partir deste estudo Petri e Suguio (op.

cit.), concluem que durante o período Quaternãrio ocorreu
na costa de Cananéia-Iguape urna ativa sedirnentação, cono

conseqüência de urna típica fase de transgressão rnarinha e

una fase regressiva.

Os depõsitos seriarn conseqüência do tecto-
nisno ocorrente durante o Quaternário ou então de fenorne-

nos g1ácio-eustáticos, de epirogênese positiva ou ainda

hidroisostasia que poderian explicar o fato da Fornação

Canan6ia estar a 5 ou 6 nestros aci¡na do nível do nar em

una região de características emergentes.

Os sedinentos continentais grosseiros, que

ocorrem pre ferenc i a lnente na bacia hidrográfica do rio Ri

beira de lguape, acima da região lagunar, designados por
Bigarella e Mousinho (1965) de Formação pariquera-Açu, po

deri-am ser correlacionados con a seqüência I, segundo os

autores nencionados.

Ponçano (1982), na sÍntese geológica sobre

o Cenozóico Paulista propõe que considerando-se as seqüên

cias litol6gica descritas por petri e Suguio (1971a,1973)

a denoninação de Fornação Cananéia, conforne original -
nente descrita como a nais ïecente sequência deposicio -
nal ila série (seqüência IV), ficarian sen designação for-
nal o conjunto ¿os ,"dir"rto, finos, depositados em ambien

tes nistos, ocorrentes entre " fot*"ção Cananéia e a se---

quência fluvial basa1.

A esses sedinentos, cuja seção tipo corres
ponde ãs seqüências II e III de petri e Suguio (1971a) e
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Petri e Suguio (1973), ponçano (op. cit.), propõe a desig
nação de Fornação Ilha Cornprida e finalnente, ao conjunto
das fornações Pariquera-Açú, Ilha Cornprida e Cananéia pro
põe a denoninação de Grupo Mar pequeno.

2,1.3.ì - Formação pariquera-Açu

A ocorrência destes depósitos pela prinei_
ta vez rnencionada em 1952 por Silveíra, quando ele atri_
buiu o norne de "aluviões antigos" e considerou-os deposi_
tados sobre os xistos en cotas superiores, aos sedimentos
ocorrentes ao longo do vale do baixo Ribeira.

Posteriornente, Alneida (1964), refere_se
a esses mesnos sedirnentos cha¡nando-os de Forrnação Jacupi_
Tanga, enquanto que Bigarella e Mousinho (1965) apresen _

tan un trabalho detalhado, de caráter geornorfológico e se

dinentológico, denorninando-os de Fornação pariquera-Açu.

Bigarella e Mousinho (op, cit.) adrnitern una idade plio_
pleistocênica para os sedirnentos da Forrnação pariquera-Açu.

Franzinelli (1970) retona o estudo desses

nesnos sedimentos, sob um ponto de vista nais geoJógicoque

o adotado por Bigarella e Mousinho, detalhando a área de

ocorrência desses sedi¡nentos, sua gênese e suas relações
de contato.

Esses depósitos sedinentares argilo-areno_
sos a congloneráticos, encontram-se sobrepostos ãs rochas
pré-canbrianas en discordância erosiva, e segundo Franzi
nelli (1970) as evidências geornorfológicas e sedimentoló_
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gicas mostram que a Formação Pariquera-Açu corresponde

una antiga planÍcie aluvial do rio Ribeira de lguape.

2.1 .3.2 - Formação Cananéia

Silveira (19S2), descreveu depósitos areno

sos de origen marinha na região lagunar de Cananéia-Igua_

pe en cotas ð,e 7 e 9n acirna do nÍvel do rnar, dispostos en

sucessões de cordões litorâneos denoninando-os de sedi¡nen

tos narinhos ant igos .

Suguio e petri (1979) descrevem a ocorrên_
cia de depõsitos arenosos inconsolidados, ben selecionado,
de pouca espessuÌa e larga distribuição lateral (dep6sito
arenoso de 1enço1),sobreposto a sedirnentos sí1tico_areno_
sos de anbientes mistos, designando-os de Fornação Cana_

néia.

Suas altitudes variarn de 5 a 6 n pr6xirna ao

rnar até 9 a 10rn nas zonas. próxinas à serra.

Posteriorrnente, Fulfaro e Suguio (1924) ,

Martin e Suguio (1979), passam a considerar a Fornação Ca

nanéia cono um dep6sito argilo arenoso na base e arenoso

.no topo; corresponde ãs seqüências II, III e IV, descritos
por Petri e Suguio (I973); e sobrepostos ã Formação pari
quera-Açu.

En direção ao topo da fornação, de caracte
rísticas arenosas, Suguio e Martin (I976) identificaran nu

tnerosos tubos fósseis de Calianassa, que são anirnais ar-
tr6podes narinhos de vida restrita a zona baixa das praias,
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a1én de centimétr.icas intercalações argilo-sas exibindo
por vezes gretas de dessecação fossilizadas. Estas duas

feições, segundo os autores, caracterizam o topo desse de-

pósito como representativo de una zona litorânea,

Suguio e Martin (op, cit.) ainda salientarn

que através de fotos aéreas, é possÍvel en certas regiões

identificar estruturas nuito nítidas, representando anti-
gos cordões litorâneos associados ao topo dos sedinentos

da Fornação Cananéia, que atestarian urn processo narinho

regressivo.

Com relação a idade da Forrnação Cananéia ,

Suguio, Martin e Flexor (1976) efetuaran datações ao ra-
diocarbono, e obtiveram idades superiores a 30.000 anos,

mostrando que a Fornação Cananéia não foi depositada du-

rante a transgressão Santos nas sirn durante a transgres-

são Canan6 ia .

2.1.3.3 - Formação Santos

Na parte exteÌna dos depõsitos arenosos da

Fornação Cananéia, encontran-se dep6sitos arenosos, forma

dos durante a transgressão Santos, cuja altitude não ul-
trapassa 3n. Esses depósitos apresentan estrutura de cor

dões de regressão en sua superfície e forrnarn uma f a i:ca pra

tícanente contínua entre o oceano e os depósitos arenosos

nais antigos. Mais para o interior, nas zonas erodidas da

Fornação Cananéia, durante a tTansgressão Santos (Suguio e

Martin, 1978), foran depositados sedimentos argilo areno-

sos de origen flúvio lagunar.
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2,2 - Gênese da pì aníci e l agunar de Cananéi a- Iguape

Ensaios hipotéticos sobre a gênese da pla
nície lagunar de Cananéia-Iguape forarn realizados por

Besnard (1950) e Suguio e Martin (1978). Besnard (op,

cit.) baseou-se nas características geornorfólogicas da

região lagunar, enquanto que Suguio e Mattin (op. cit.)
elaboraram o nodê1o corn base na coluna estratigráfica
loca1 e suas relações espaciais e temporais.

Para Besnard (op. cit.), a atual região
lagunar teria sido un golfo profundo e anplo serneado de

ilhas rnontanhosas, das quais algurnas de superfície ¡nui-

to grande forrnavan pequenos rnas verdadeiros maciços mon

tanhosos corn altitudes superiores a 600n. postula o au

tor que dentre essas ilhas existia una, provavelmente a

maior, que se encontrava nais distante ern direção ao

mar aberto. Os vestígios dessa ilha são atualnente re-
presentados pela atual ilha do Cardoso. Entre essa pre

t6rita ilha e o continente verdadeira cadeia de ilhas
e ilhotas forrnavan urna espécie de barragen que dividia
o golfo em duas grandes baÍas.

0 pretérito go1fo, postulado prirneiramen-

te por Kröne (1914), e aceito por Besnard (op. cit.),
estaria vinculado ao processo de recuo da Serra do Mar

para o interior, acentuado em direção ao sul a partiï
de Santos e atingindo seus limites náximos de recuo

ap6s Iguape, nas proxinidades do paralelo de paranaguã,

onde novanente segue o rumo do litoral.
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Ern virtude do assoreamento provocado pelo

material vindo do continente ou nesmo decorrente do des

gaste dessas ilhas, os canais e estreitos foran sendo

entupidos progressivanente e toda a zona transfornou-se

en terras baixas e paludosas, tal cono hoje é observado,

(fig. 6) .

Suguio e Martin (1978) apresentam um meca

nisno de forrnação da planÍcie quaternária de Cananéia -

Iguape através de urn nodelo evolutivo dividido en cinco

estádios distintos (fig.7 ).

No 1ç estádio, aproxinadanente há 100 mi1

anos, ocorteu uma transgressão (transgressão Cananéia)

que por ocasião do seu náxino atingiu o sopé da Serra

do Mar, ocasionando a sedinentação de argilas-arenosas

transicionais e areias litorâneas transgressivas reco-

brindo os sedinentos da Fornação Pariquera-Açu,

En seguida, (2e estádio), com o inÍcio
da regressão, passan a ser depositados cordões litorâ-
neos no topo dos depósitos arenosos.

Essa regressão atinge seu náxino (-110n)

há cerca de 17.000 B.P. e os sedinentos depositados du-

Tante a Transgressão Cananéia passan a ser erodidos ori
ginado-se vales. Segundo os autores, estes vales se-

riarn bastante parecidos com os encontrados na Formação

Barreiras no sul do Estado da Bahia.

No 4ç estágio evolutivo novanente ocorre

uma tÏansgressão narinha, que prineiramente penetra nas
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zonas baixas, formando extensas lagunas onde se deposi

tarn sedi¡nentos argilo-arenosos ricos em rnatéria orgâni-

Con o avanço do rnar, ocolre erosão nas

partes mais altas da Forrnação Cananéia, possibilitando
a ressedinentação holocênica desses materiais erodidos.

Finalrnente ocorre uÌna regressão (5e está-
gio) quando o mar runa ao seu nível atual, originando a

fornação de cordões litorâneas de regressão de diferen-
tes fases, devido as oscilações do nÍvel do rnar nessa

época. Martin e Suguio (1978) citan que na ilha Cornpri

da não se reconhecen todos os eventos acina citados,
pois que o sul da ilha na nargen da laguna, é formada

por areias linonitizadas da Formação Cananéia. por

ocasião do náxino da transgressão holocênica a extreni-
dade su1 da ilha deveria estar subnersa. Ela cresce ru
no ao norte (Iguape) depois de 5.100 anos 8.P., quando

tanbén sofre um processo de alarganento pela acreção

de cordões paralelos ã linha de costa atual. Una parte

desses co¡dões acrescidos a ilha são novanente erodidos

quando o segundo (2c) náximo transgressivo hã cerca de

3.500 anos 8.P., após o qual forma-se toda a parte bai-
xa da ilha situada iunto ao oceano,
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3 - Comportamento fisìogrãfìco da regi ão lagunar

3.1 - I ntrodução

Na aná1ise fisiográfica da região lagunar
de Cananéia-Iguape foran utili zadas ca.rtas naúticas, da

DHN-MM, e carta batinétrica do Laboratoire National d'
Hydraulique Chatou e Departarnento de Ãguas e Energia E-

létrica de São Paulo (1957). Sobre as cartas naúticas
e batinétrica foram traçadas isóbatas e perfis batiné-
tricos transversais ao eixo do canal e das barras de

Cananéia e I capara.

A carta naútica da DHN-MM (1958) é o úni-
co documento existente sobre a região lagunar a deta-

thar a batimetria dos canais lagunares, a excessão do

canal do rnar de Cubatão e baía de Trapandé que não apre

sentan nenhum documento batinétrico confiáveI.

3.2 - Descri ção dos canai s l agunares e anãl.ise das

ca rtas de navegação.

A região lagunar de Cananéia-Iguape é se-
parada do oceano pela ilha Cornprida con aproxinadamente

70km de extensão e tem cono linites, ao sul e ao norte,
pontões do Embasamento Cristalino que atingen o mar

(i1has do Cardoso e lguape),

As partes central e sul da região lagunar,

apresentan una ilha (ilha de Cananéia) separada do con-

tinente internanente por urn canal (nar de Cubatão) , e

externamente por un outro canal denoninado rnar de Cana-
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néia. Estes dois canais são ligados na sua porção su1

por una região larga denoninada baía de Trapandé, A

ilha de Cananéia possue uma extensão aproxinada de

ZTkm e uma largura que varia de 1 a Skrn. Os canais que

a circundan possuen larguras de I a 3km e profundidade

que no náxino atingem 20n, sendo a nédia en torno de

6m,

A parte norte do sistema lagunar ! apre-

senta un único canal de separação entre o continente e

a ilha Cornprida denominado rnar Pequeno, que neste tra-
balho recebe as denominações de rnar Pequeno no trecho

conpreendido entre o mar de Cananéia e a pedra do Ton-

bo, e rnar de Iguape no trecho conpreendido entÌe a pe-

dra do Tonbo e a barra de lcapara.

0 canal do rnar Pequeno e o tnar de Iguape

apresentarn larguras que variam de 1a 3krn e profundida

des que no náxino atingen 12n, sendo a nédia em totno
de6a7m,

i

i
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I

I
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Da análise da carta

da DHN-MM, pode-se verificar que

néia é meandrante com um canal de

fundo (acirna de 5n) desde a Ponta

fluência do mar Pequeno.

batimétrica nç 17 02

o canal do rnar de Cana

circulação nais pro-

do Arrozal até a con-

As regiões rnais rasas (abaixo de 5n), ocu

pan nos meandros posições opostas as do canal mais

profundo, apresentando como elernento característico con

juntos de ilhas (Pai Matos, Boqueirão, carça, Furadinho,

e tc. . . ).
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Associadas a esses conjuntos de i1has,
existentes nas porções nais rasas do rnar de Cananéia,

desenvolvem-se regiões de nangues, do rnesmo modo que

nas margens dos canais de naré que ocorren na região.

As rnaiores

néia encontram-se na sua

do Frade, que resulta de

ilha Comprida no sentido

ção a ilha de Cananéia.

profundidades do nar de Cana-

porção nais estreita ì ponta

urna feição de crescimento da

transversal ao canal em dire-

' Subrnerso no canal do rnar de Cananéia, en

tre a ilha de Cananéia e a ilha Conprida, supõe-se exis_

tir, a urna profundidade de 6m, urna ponte de lígação
(lage do Argolão) entre duas intrusões alcalinas aflo-
rantes, na ilha de Cananéia (Morro de São João con 120m

de altura) e na ilha Conprida (Morrete com 40m de altu
ra).

0 canal do mar pequeno e mar de Iguape,
apresentarn-se rnuito pouco meandrantes e entre a região
da pedra do Tonbo e a confluência do mar de Cananéia

con o mat Pequeno persistem as caracterÍsticas observa

das, no nar de Cananéia, de urn canal de circulação nais

profundo aconpanhado os meandros do canal, junto a por

ções rnais rasas onde se ressaltan conjuntos de ilhas
(Nanaú, Rodrigues, Galdinos, das Vacas e Grande).

Uma terceira intrusão alcalina é afloran
te na região lagunar no nar pequeno. Esse aflorarnento

é de dininuta proporção e recebe o nome loca1 de pe-

dra do "Tombo" ou pedra "balisa", por se encontTar na
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zona de confluência das marés provenientes das barras

de Cananéia e I capara.

A partir da pedra do Tonbo, en direção a

barra de Icapara, essa associação de regiões rasas

con conjunto de ilhas desaparece da ¡nes¡na forma que

deixa de existir un contínuo canal nais profundo de

circulação.

Junto ã cidade de Iguape, separando-a do

continente, existe um canal artificial (Valo Grande)

que liga o rio Ribeira de Iguape diretanente a região

lagunar. Atualnente, após o fechamento do Valo Grande

(2e semestre 1978) a região lagunar não sofre, pelo ng

nos diretamentê, a influência do rio Ribeira de Iguape,

pois que seu leito é paralelo a costa correndo por

detrás das serras 1inÍtrofes da planÍcie costeira, in-
do desaguar a NE de lguape,

A região lagunar recebe águas narinhas

atrav6s de duas barras, que são ao norte a barra de

Icapara Iocalízada entte as ilhas Cornprida e Iguape e

ao su1 a barra de Cananéia localizada entre as ilhas
Cornprida e do Cardoso, aIén de águas continentais e in
sulares através de inúneros rios que ali desembocam.

Esses cursos de água que desembocarn nos

canais lagunares são de duas categorias: os rios pro-

prianente ditos, que se LocaIízam no continente e na

ilha do Cardoso e canais de naré de água salobra exis-
tentes nas ilhas circunvizinhas.
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Atualmente, os rios mais inpoÌtantes

atingern a região lagunar no mar de Cubatão e na parte

nais interna da baía de Trapandé (nar de Itapitangui).

O canal do rnar de Cubatão é a porção mai-s

estreita de toda a região lagunar, inexistindo urna car

ta batirnétrica confiáve1 para a região, porém, nedidas

de profundidade do canal obtidas nos pontos de anos-

tragem pernitirarn detectar-se profundídades rnédias erTr

torno de 5n para o canal , chegando a apresentar profun

didades maiores (acina de 5n) nas confluências do rnar

de Cubatão com o mar Pequeno e na confluência corn a

baÍa de Trapandé próxino ao rio Itapitangui-, onde pro-
fundidades superiores a 10m foran nedidas junto a nar-
gen da ilha de Cananéia (estações C-137 , C-139 e C-62).

Inexisten tanbérn, para a região da baía

de Trapandé, dopunentos batinétricos confiáveis, porérn

nedidas de profundidade obtidas nos pontos de arnostra-

gen sugerem a existência de um canal de circulação mais

profundo (acina de 5n) interligando a barra de Cananéia

ao nat de Cubatão.

3.2.1 Perfi s batimétricos dos canais
'I agunares

0s perfis foran traçados a partir da car

ta naútica ns L702 da DHN-MM. Foram traçados seis per

fís transversais aos canais lagunares cujas localiza-

ções estão mostradas no rnapa no 1. Os perfis I e II
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correspondem ã barra de Icapara, o perfil III ao canal

do nar de Cananéia, o IV ao canal do nar pequeno, o V

ao canal do mar de lguape e o VI ao canal da baÍa de

Trapandé,

0s perfís transversais (figs. 8 e 9) aos

eixos dos canais mostran variações na geornetria do ca-
nal , mas indican a existência de urn padrão geral, defi
nido por un canal de circulação nais profundo nem sen-

pre centrado, ladeado por regiões narginais mais rasas

e corn inclinações nais suaves sugerindo feições deposi

cionais, en contTaste ao canal de circulação que apïe-
senta nargens de inclinação nais abrupta,

Un perfil longitudinal do canal do mar

de Cananéia foi obtido utilizando-se uma ecossonda Fu-

runo, rnodelo XP 50348, de 50K2, instalada no barco A1-

bacora pertencente ao Instituto Oceanográfico da USp.

Porém,o calado do barco e a própria caracterÍstica es-

treita do canal , inpeden a navegação fora dos linites
do canal principal de circulação, impossibilitando a

obtenção de perfis nais completos desses canais.

3.3 - Modi f i cações da barra de Cananéi a

Un dos fenômenos nais evidenciados na re
gião lagunar de Cananéia-Iguape liga-se à instabilida-
de na barra de Cananéia e regiões adjacentes.

0 relatório da Geobrás (1966) , cita vâ-
rios depoinentos de antigos capitães de navios coner-



24

ciais , do século XIX, no intuito de ressaltar as nodi-
ficações ocorridas na barra de Cananéia.

A entrada da barra de Cananéia possui ban

cos sub¡nersos de sedimentos arenosos rnuito instáveis,
que apresentan grande nobilidade en relação a posição

do canal principal de acesso a região lagunar.

Pelo canal principal de acesso ã região
lagunar passa uma grande inassa de água resultante do jo
go das correntes de naré. Verifica-se un conflito cons

tante entre as correntes de maré e a ação dinânica das

vagas que tenden a fechar os canais pela excessiva sedi
nentação arenosa,

Enquanto na entrada

cessos de sedimentação acelerada,

atuan nas paÌtes salientes da ilha
Perigo) e da ilha Cornprida (ponta

da barra ocorren pro -

processos erosivos

do Cardoso (ponta do

da Trincheira).

Sadowsky (I9S4), refere-se a erosão da

maÌgem oriental da ilha do Cardoso cono un processo que

já ocorria há algun tempo, tendo como conseqüência o re
cuo progressivo da ponta do Perigo runo a oeste, .ocasio

nando aos poucos a invasão do mar na parte sul da ilha
Conprida, sob o irnpulso dos ventos doninantes do qua-

drante su1 .

Petri e Suguio (197lb) , retonam a questão

utilizando infornações obtidas de fotografias aéreas e

levantamentos de campo e concluem, da rnesrna forma que

Sadowsky (op. cit.), que enbora a tendência da costa do

litoral su1 do estado de São paulo, seja de crescinento
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ãs expensas do nar,.-localmgnte os ventos dorninantes. .e

as correntes de naré podem erodir rapidanente porções

¡nenos resistentes da orla litorânea.. Segundo os auto-
res, isto ocorre na parte norte da ilha do Cardoso/, que

está sofrendo profunda erosão por correntes longitudi-
nais vindas de sudeste .,corno pode ser conprovado atra-
vés do estudo comparativo da posição da ilha do Cardo-

so en relação a ilha Comprida realizado utilizando-se
a carta naútica da DHN (1938) e fotografia aéreas de

1954 (figs. 10a,b) .

Una análise senelhante a teaLj.zaò.a por

Petri e Suguio (op. cit,), en fotografias aéreas de

1973, pernite observar comp ara t ivanent e aos levantamen

tos de 1938 e 1954, una evolução de tal nagnitude do

processo erosivo da costa leste da ilha do Cardoso que

esta adquire direção noroeste, con sua proj eção passan

do a oeste da ponta da Trincheita e penetrando no nar

de Cananéia (fig. t0). A anátise das fotografias aé-

reas de 1973 permitem concluir que a presença de uma

auréola de sedinentos aÌenosos na barra de Cananéia,

está intinamente associada aos processos erosívos da

costa leste da ilha do Cardoso, bem como aos processos

deposicionais ocorrentes junto a ilha Conprida. Alén

disso, estes processos erosivos e deposicionais resul-
tarian da ação conjugada de ondas e correntes costei-
ras responsáveis pelo aporte e redistTibuição dos sedi
nentos arenosos junto a barra de Cananéia.
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3.3..l Perfís batimétri cos da ba rra de Cana-

n6 i a

Para anáIise da configuração batinétrica
da região da barra de Cananéia foran traçados três per

fís transversais ao canal de barra de Cananéia, na car
ta naútica de 1968 - DHN-MM, e cornparados a dois perfís
transversais traçados na carta de 1957 (França - DAEE)

(figs. 11 e 12).

0s dois perfÍs entre as ilhas do Cardoso

e Conprida, tanto na carta de 1957 como na de I9óg mos

trarn a existência de urn canal de circulação profundo

centrado, de inclinação abrupta, rnargeado por regiões
rasas junto as nargens das i1has.

Esse canal de circulação profundo, da

barra de Cananéia, rnantén-se praticamente inalterado
no lapso de tempo decorrido entre os estudos efetuados
para a elaboração das duas cartas batimétricas utiliza
das, Sadowsky (1952) estina que, nessa época, o canal
da barra de Canan6ia possuia ap rox irnadamente 1200n de

largura con profundidades linites en torno de 20n. Con

siderando-se ainda os docunentos do século XIX, cons-

tantes do relató¡io GEOBRÃS (1966) , verifica-se que

conservaram-se, por um maior período, as catacterísti_
cas do canal profundo da barra de Cananéia.

Analisando-se o perfil entTe as ilhas
Comprida e de Cananéia (fig, 13) verifica-se a existên
cia de un canal pouco profundo deslocado em direção a
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ilha Conprida enquanto que junto a marge¡n da ilha de

Cananéia existe uma larga porção rasa (< ln). Esta

configuração, en contTaste com as observadas na barra
de Cananéia e na baía de Trapandé (fig.9), leva-nos a

supor que a circulação de rnaíor volune de água, junto
ao fundo durante, a rnaré enchente ocorra através da

baÍa de Trapandé do que pelo rnar de Cananéia.

3.4 - Modi fi cações nas i lhas dos canais l agunares

Analoganente ao estudo efetuado na re-
gião da barra de Cananéia, foi feito urn estudo conpara

tivo do comportamento geornétrico dos conjuntos de ilhas

ilos ¡nares de Cananéia e Cubatão.

Foran utilizadas fotos aéreas de 1962,

da Cruzeiro do Sul S/4, do arquivo de fotografias aê-

reas do Instituto de Geografia (USp) e de 197j da VASp

- AerofotogrametTia, pertencentes ao arquivo do Insti-
tudo Oceanográfico (USp).

As ãreas escolhidas foram as da ponta

do Frade e ilha do Boqueirão no nar de Cananéia e ilha
do Aceiro Grande na foz do rio lririaia-Açu no rnar de

Cubatão.

A ponta do Frade (fig, 14), constitui
una feição de crescimento da ilha Cornprida no sentido
transversal ao mar de Cananéia. Da análise das foto-
grafias aéreas 6 possíve1 detectar-se as diferentes fa
ses de seu crescirnento. Na conparação das fotos aéreas
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de 19ó2 e 1973 é possíve1 avaliar-se o crescimento pro-
gressivo dessa feição con aparecinento de novos bancos

arenosos isolados, de configuração geonétrica semelhan-

te aos antigos bancos já incorporados à ponta do Frade.

A proxirnidade e o sentido de crescimento deste novo ban

co arenoso poden indicar o inÍcio de nodificação do pro

cesso de crescimento transversal da ponta do Frade em

direção a ilha de Cananéia. Essa rnodificação ocasiona-

ria um alargamento da ponta do Frade, através de una

acreção arenosa no sentido da ilha de Cananéia para a

ilha Comprida.

A região da ilha do Boqueirão (Fig. 15),

apresenta nais nitidanente a configuração observada para

o crescinento dos bancos arenosos. Situadas junto a

margern da ilha de Cananéia, onde se observa urn padrão

de alinhanento de cortlões arenosos estabilizados, a

ilha do Boqueirão dernonstra um crescimento pronunciado

no sentido da barra de Cananéia. Esse crescirnento apre

senta-se praticanente paralelo aos cordões arenosos da

ilha de Cananéia, o que poderia indicar que o atual fe-
nôrneno de crescimento estaria vinculado a urn

de alarganento da ilha de Cananéia.

A região da ilha do Aceiro Grande (fig.
14) no rnar de Cubatão, apresenta o nesmo padrão geoné-

trico observado nas regiões do rnar de Cananéia, apresen

tando as feições de crescimento no sentido da barra de

Canané i a .

processo
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As forrnas assunidas pelas ilhas situadas
nos canais lagunares, bern cono as suas transformações

através do tenpo sugeren que os processos hidrodinâmi_
cos,nos rnares de Cubatão e Cananéia sejam mais efeti_
vas durante a mar6 vazante que enchente,

A conparação das fotografias aéreas de

1962 e 1973 não nos pernite estinan as taxas de cresci
mento anual dessas feições,nos nares de Cananéia e Cu_

baTão, pois, não se conhece a fase de maré en que fo_
ran obtidas as fotos de 1962, ernbora se saiba que as

de 1973 foram conseguidas ern fase de naré vazar-te.
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4. Hidrodinãmica da região lagunar

4..l - Introdução

0s rnovimentos das narés e os fluxos de

água doce deterrninarn o padrão de circulação geral e a

distribuiçáo das propriedades, das águas da região lagu
nar.

Miniussi (19S9), estudando a propagação
da onda de naré en torno da ilha de Cananéia, refere_se
à existência de un encontro da onda de naré (tornbo) na
região do "rio Guapará" (corrego Iririaia _ Açu) , no

Mar de Cubatão. Un outro encontro das ondas de maré,
provenientes das entradas norte e sul da região lagunar,
na região da "pedra do To¡nbo" no Mar pequeno, já havia
sido descrito pot O'Leary (lgZ0).

0 fenôneno descrito por Miniussi (op.
cit.) e 0'Leary (op. cit.) resulta da existência de

duas barras na região lagunar de Cananéia_Iguape, isto
é.barra de lcapara ao norte, próxino a cidade de lguape,
e a barra de Cananéia, ao sul , próxino a cidade homôni_

na.

4.2 - Mecani smo de propagação da onda de maré

Miniussi (op. cit.) estudando a propaga

ção da onda de rnaré em torno da ilha de Cananéia, sa_
lientou que, logo após a entrada da nar6 através da

barra de Cananéia, divide-se ern duas (fig. l6), una ca_
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ninhando runo ao nar de Cananéia e outra para o mar de

Cubatão através da baía de Trapandé.

Quando a onda de naré enchente atinge
a paÌte norte da ilha de Cananéia ocorre nova subdivi-
são no sentido de propagação e a patte que entta no naï
de Cubatão pela sua porção norte vai de encontro ao ra-
mo que penetTou pelo sul acarretando o fenôrneno denomi-

nado "tonbo de águas" na altura do córrego Iririaia-Açu.
O outro segnento continua runo a Iguape através do nar

Pequeno, en sentido contrário ao da propagação da onda

de rnaré, que penetrou na região lagunar pela barra de

Icapara, ocasionando o encontro das águas no local deno

minad.o pedra do tombo do mar Pequeno (pedra Balisa).
Neste instante se completa o processo de naré enchente,

advindo então o fenôneno de parada das águas conhecido

como "estofa da rnaré".

No relatório da Geobrás (1966) , é feita
referência ao atïaso da onda de maré na barra de lcapa-
rá - (To + 40 ninutos) en relação a entrada da onda de

maré na barra de Cananéia (To), deslocando assin late-
Talnente a posição desse encontro das águas en relação

a posição internediária entre as duas barras.

0 inÍcio do processo de maré vazante,

segundo Miniussi (op. cit.), complementado pelo relató-
rio Geobrás (op. cit.), ten início nas saÍdas das bar-
ras com reflexos quase inediatos nas regiões dos tonbos

de águas (fig. 17). Do tonbo do córrego lririaia-Açu
ten-se a propagação de um rarno da onda ern direção a
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baía de Trapandé e de outro ramo em direção ao nar pe-

queno, enquanto que a partir da pedra do tonbo, no rnar

Pequeno, ten-se a propagação de outros dois ramos, um

ern direção ao mar de Cananéia e outro en direção a bar

ra de I capara.

O ramo que se

Cananéia, a partir da pedra do

nente as águas provenientes do

riaia-Açu e juntos penetran no

barra do nesno none,

propaga runo ao nar de

tonbo , encontra inicial-
tonbo do córrego lri -

mar de Cananéia rumo a

Ainda, segundo Miniussi (op. cit.), lo
go desaparece a tendência de propagação inicialnente
existente a partiT do córrego Iririaia-Açu runo ao nar

Pequeno, prevalecendo então a propagação das águas pro

venientes do rnar Pequeno através do rnar de Cubatão ru-
no à baía de Trapandé. Completada essa fase de naré

vazante teríamos então o inÍcio de urn novo ciclo de ma

ré.

De todos os necanisnos de propagação

das ondas de maré na região 1agunar de Cananéia-Iguape

o do tombo das ãguas no nar Pequeno adquiria maior sig
nificado, na nedida en que o volume de água que pene-

trava na região lagunar pela barra de Icapara eta acres

cido das águas que afluiarn ao mar Pequeno através do

Valo Grande, antes do seu fechamento.

Entre o instante do tonbo das águas e

a estofa de naré, a anplitude nédia de ¡naré na região
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da pedra do Tonbo torna-se naior do que nas regiões vi
zinhas ao nar Pequeno, possibilitando o surgimento de

correntes de naré, a partir da região da pedra do Tom-

bo rumo as barras de Icapara e Cananéia, durante as rna

rés vazantes.

4,3 - Correntes

Miyao (1976) , estudando diversas pro_

priedades da nassa de água na seção da ponta do Arro-
zaL no canal do rnar de Cananéia, entTe abril de 1975 e

agosto de 1976, constatou que as cotrentes apresentam

direções alternadas na vaza\te e enchente, dirigidas
na maior patte do tenpo ao longo do eixo longitudinal
do cana1. Observou tanbén que, na hora da reversão,

ocorrem correntes com sentidos opostos nas

de superfÍcie e de fundo.

c anada s

Corn relação a duração de cada evento,

Miyao (op. cit.), constatou que as durações da vazante

e da. enchente, naquela seção do canal , eram diferentes
para cada profundidade, sendo a de vazante naior na

superfície, diminuindo con a profundidade; o contrário
ocorrendo corn a duração da enchente qLle é naior junto
ao fundo (fig. 18).

O estudo local, efetuado na ponta do

Arrozal , foi estendido para toda a região lagunar,

abrangendo ¡nar de Cubatão, mar pequeno na confluência
con nar de Cananéia (localidade de pedrinhas) e nar
Pequeno pr6xino a I guape.
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Nessas estações foram realizadas rnedi-

ções não sinultâneas de velocidade de corrente na super

fÍcie, na parte internediária e próxina ao fundo, de ho

ra en hora, durante 25 horas, ou seja, durante um ciclo
conpleto de maré de sizÍglia (Tabela 1).

Para essas rnedições utilizou-se corren-
tômetro de hé1ice, de narca Braystoke, operando em velo

cidades de 0,03 a 7,0 m/s, com sensor de direção com

anplitude de 0o a 3600 e passo de 10o.

0s dados obtidos para a superfície, du-

rante a maré enchente, nostran velocidades rnáxirnas seme-

thantes para todas as estações en torno de 0,7 m/s, con

exceção da estação do mar de Cubatão cotn un valor pou-

co menor (0,6 n/s).

Ainda para a superfície, mas durante o

perÍodo de naré vazaîte, as estações de Pedrinhas e

Iguape apresentam valores náxinos sernelhantes (cerca de

0,8 m/s) portanto bern próximos aos obtidos pata a naré

enchente; o mesmo ocorrendo com a estação do nar de Cu-

batão (0 ,7 m/ s) .

Na estação do nar de Cananéia, prõximo

a barra de Cananéia, a velocidade náxima nedida foi de

I,2 n/s, constituindo o rnaior valor obtido ern toda a

região; provavelnente poï se tratar de una ãrea de es-

treitamento do canal , ben corno pelo grande volume de

água que flui para a barra de Cananéia durante a rnaré

vazante.
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Durante a rnaré enchente, as velocidades
máxinas nedidas, nessas estações, acusan valores meno-

res junto ao fundo dos canais do que nas águas superfi_
ciais.

Nas estações do nar de Cananéia e Igua_
pe o valor náximo de corrente de rnar6 enchente junto ao

fundo foi de 0,6 m/s enquanto que junto a superfície foi
de 0,7 n/s.

A estação que nostrou naior discrepância
entre o valor máxino de superfÍcie e de fundo foi a de

Pedrinhas que, pata a nedida junto ao fundo apresentou

velocidade náxima de 0,5 m/s entanto que na superfÍcie
foi de 0,8 n/s,

Na naré vazante as discrepâncias entÌe
os valores náxinos de corrente de fundo e de superfÍcie
forarn rnaiores. A estação do rnar de Cananéia acusou

I,2 n/s junto a superfície e 0,7 m/s junto ao fundo.

As estações de lguape e rnar de Cubatão

apresentararn valores com orden de grandeza conpatÍveis
para as velocidades rnáxinas de superfície e de fundo.

De rnodo geral são cornpatÍveis os valo_
res máxirnos de velocidade de corrente de fundo, para as

estações do mar de Cananéia e de Iguape, (0,6 n/s naré
enchente e 0,7 m/s para rnaré vazante) o que nos permite
supor que as conclusões gerais, obtidas no estudo do

perfil do nar de Cananéia por Miyao (1976), possam ser
extrapoladas para as denais regiões da região lagunar.
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4.3.1 - Regimes de fl uxo e formas de leito

Grande inportância, en processos atuais
sedimentação aquosa, ten sido atribuida ao conhecinen_
dos regines de fluxo, o que possibilíta urn tIatanen_
hidrodinâmicos das forrnas de leito,

São dois os tipos de regimes de fluxo
existentes. O regine é charnado larninar quando se ten
partÍculas do fluido rnovendo-se en trajetórias retilÍ_
neas e paralelas deslizando urnas sobre as outras ao lon
go de superfÍcies plano paralelas. Tem se o fluxo turbu
lento quando as t'ajetóïias do fluxo curvan-se forrnando

re demo inho s .

Sundborg (1956, in,Al1en 196S), utili_
zando-se dos núneros de Reynolds e Froude propos una di
ferenciação dos tipos de fluxos existentes a partit da

velocidade nédia do fluxo e da profundidade do canal
(fig. 1e).

Aplicando-se este conceito de Sundborg
(op. cit.) para a região lagunar de Cananéia-Iguape ob_

ten-se características de regirne de fluxo turbulento
subcrítico, Neste regirne, as trajetórias dos fluxos
curvan-se, formando redenoinhos cada vez mais nurnerosos

com o aumento de velocidade, e, próxinas as bordas dos

canais, este regime caracteriza-se por rnaiores turbulên
cias.
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Quando a velocidade de fluxo do fluido
aunenta sobre um sedinento, desenvolve-se un gradiente

de velocidade que dininui ern direção ao sólido, ocasio

nando o aparecirnento de urna pressão de cizalharnento
junto a superfÍcie de contato (camada linite) que se

opõe ao movimento do fluido.

Existe un momento (ponto crítico) ,

quando o deslocarnento do fluido sobre os sedírnentos pro

duz u¡n início de arrasto dos sedirnentos, que pode ser de

ter¡ninado para cada pressão de cisalhanento sobTe o lei
to s61ido. Este ponto crÍtico para erosão depende da

coesão er portanto, da natuteza dos sedinentos que con-

põen o leito sólido.

Enquanto os fluidos se moveÍì sobre a su

perfície esta se nolda de maneira a apresentar configu-
rações no leito granular, sob a influência do fluxo, que

seja nais conpatÍve1 naquela velocidade.

As forrnas de leito, podem ser utilizadas
para classificar os regimes de fluxo sobre o leito sóIi
do em dois tipos principais: regine de fluxo inferior,
onde o tïansporte se dá sob condições de baixa energia,
com fornas de leito onduladas e o regirne de fluxo supe-

rior quando desaparecem as ondulações e surgem leitos
planos con intenso transporte dos grãos, alé¡n do regine
do fluxo transicional que caraciuer^iza a passagen do re-
gine de fluxo inferior para superior.
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. A separação desses regimes de fluxo é

obtida a partir de un coeficiente, de grande irnportân-

cia nos estudos dinânicos de fluidos, charnado núnero

de Froude, que expressa a razão entïe a força requeri-
da para parar-se una partícula em novinento e a acele-
ração da gravidade.

Sundborg (op. cit.) apresenta a expres

são para calcular o núnero de Froude, para canais aber

to,queéaseguinte:

FT

on de

v é a velocidade nédia de fluxo (cn,/s) e p é a profun-
didade do canal na seção (cm).

A partir dos dados de corrente obtidos
no canal da região lagunar de Cananéia-Iguape pode-se

ter uma idéia a respeito do regine de fluxo.

0 maior valor de velocidade de corren-
te obtida pr6ximo ao fundo do canal foi na ponta do

ArrozaT (nar de Cananéia), foi da orden de 70 cm/s, a

urna profundidade aproxinada de 7n. para este valor ob

t6¡n-se núrnero de Froude nenot que 1, que caracteriza
regine de fluxo inferior produzindo forrnas de leito de

condições de baixa energia, com alta resistência ao
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escoamento ! pequeno transpotte sedimentar e doninância

de rugosidade das formas de 1eito,

Este regine de fluxo de baixa energia

origina ondulações de pequeno porte, cuja nigração por

sua vez pode originar larninações cruzadas de pequeno

porte, tubular e acanalada.

4.3.2 - Barra de Cananéi a

Alguns autores (Sadowsky 1952, petri e

Suguio 1971b), ao estudarem a evolução dos processos

geológicos e geonorfológicos da região da barra de Ca-

nanéia , fazem referências a propagação das. correntes e

seus efeitos junto a barra, detalhando então a entrada

e saída das narés enchentes e vazantes através da bar-
ra de Cananéia.

Petri e Suguio (1971b) , ao interpreta
Ten fotos aéreas da entrada da barra obtidas duÍante a

naré enchente, citam que os baixios da ârea ocupada pe

1o rnar mostrarn-se claros nas fotos, por estarern ocupa-

dos por areia. A observação do padrão dessas manchas

claras pernite ter idéia do novinento das correntes
ocasionadas principalrnente pelo encontro das narés.

As corr.entes de naré enchente vindas
de ENE, ao longo da costa oriental da ilha Conprida,

são desviadas para WNW ao encontrar a corrente de na-

ré vinda da ilha do Cardoso. O encontro das correntes
de ¡naré ocasiona o aparecinento de redelnoinho ben evi-
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denciados nas fotos. (Fig. Z0 A).

Sadowsky (1953), ao referir_se a nesna

região, descreve um processo senelhante ao descrito por

Petri e Suguio quando da ocorrência da naré vazante. A

água que escoa pela barra de Cananéia na rnaré vazan."e

choca-se com a corrente vinda de SSE; corrente esta pre

dorninante nessa região junto a costa. Isto provocaria
redenoinhos retornando parte dessa água novanente par.a

dentro do canal , enquanto outras águas fariam o contor
no junto a praia de Fora da ilha conprida e praia da

Ponta do Perigo da ilha do Cardoso (Fig. 20 B),

Esses dois fenôrnenos descritos por pe_

tri e Suguio (1971b) e Sadowsky (19S2, 53, 54), expli_
cam a evolução da morfologia costeifa na região da bar
ra de Cananéia, pernitindo conpreender a gênese dos

bancos costeiros da região lagunar e a mobilidade des-
ses bancos na auréo1a de sedinentos arenosos en totno
da saÍda da barra de Cananéia. A rnigração desses ban-
cos está poïtanto, ligado ao sentido das correntes de

maré, ao sistena de ondas incidentes e ao runo dos ven

tos predominantes.

4.4 - Cons i de ra ções Gerais

O conhecimento atual do necanismo de

circulação geral das águas na região lagunar de Cana_

néia - Iguape sugere que os principais fatores condi-
cionantes da distribuição dos sedirnentos de fundo, e
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renovação de suas águas, são

descargas de água doce.

Una melhor cornpreensão do comportanento

hidrodinânico da região lagunar, ainda depende de traba
thos de detalhanento, pois ainda é pequeno o volurne de

dados disponíveis. poré¡n os valores de correntes nedi-
dos junto ao fundo são suficientes para afirnar que as

condições de transporte de fundo refleten um sistena
de baixa energia, com alta resistência ao escoalnento e

transporte sedimentar nuito limitado,

Essas condições de baixa energia condi_
cionam a fornação de pequenas rugosidades característi-
cas de fluxo bidirecional , com as forrnas de leito apre-
sentando suas maiores dinensões dispostas transversal-
mente ao fluxo nédio do fluido e pequenas ondulações pa

ralelas a esse f1uxo.

As correntes geradas durante a naré en_

chenie, que penetr na região lagunar através da barra
de Cananéia, ocasion u¡n rnaior afluxo de água para a

baía de Trapand6 do que para o canal do nat de Canan6ia,

Devido ao aporte de ãgua continental que chega ã baÍa
de Trapandé, as correntes sofren urn deslocamento, ocasio-
nado pelo fltxo de5sn¡ido contrário, para a porção entre
o rneio do canal e a.margen da ílha de Cananéia.

Inversarnente, durante a naré vazaîte,
os rios continentais ven somar-se ao volurne de água que

escoa da região lagunar predoninant ernente pelo nesmo

trajeto de entrada da naré enchente. Este fato é evi_
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denciado pela existência de un canal de circulação mais

profundo interligando a barra de Cananéia ao mar de Cu-

batão, junto a baía de Trapandé.

0 mar de Cananéia, caracterizado por
un canal de circulação nais profundo irìteiramente nean-

drante e de perfil assinétrico, conporta-se cono urn rio
corn fluxo de duplo sentido. As áreas de fluxo mais tur
bulento são inutáveis, tanto dutante a rnaré enchente

quanto a maré vazante, de nodo que, independente da fa-
se de naré, o eixo de náxima velocidade nos canais assi
nétricos situa-se nais próxirno ao banco côncavo.

Desse rnodo, os canais de circulação nais

profundos e as porções ¡nais rasas parecem ser apaïente-
mente estáveis, com áreas de erosão e de sedinentação

bern caract eri zadas.

0 canal do rnar de Cubatão, embora seja
senelhante ao canal do mar de Cananéia apÌesenta un ca-
nal aproximadainent e sinétrico sem rneandros. Esta dife-
rença ocorre. provavelmente pelo afluxo de água continen

tal que nodificaria o padrão de áreas de máxina turbu-
lência de fluxo associadas ao eixo de náxina velocidade
deslocada en relação ao centro geonétrico do estreito
cana 1 .

No canal do mar pequeno o encontro das

correntes, descrito por 0'Leary (1920), reveste-se de

maior importância na nedida em que a ãgua do rio Ribei-
ra de Iguape, e sua carga de sedinentos en suspensão a1



cança a região lagunar através do Valo Grande, vem se

sonaÌ ao volune de água existente, no processo de naré
enchente rumo a pedra do Tonbo.

Finalrnente, o canal da barra de Cana_

néia, que durante a ¡naré enchente condiciona a entrada
de água na porção sul da região lagunar, d.urante a ma-

rê vazante recebe a contribuição de águas provenientes
da baía de Trapandé e do mar de Cananéia. Esse grande

volurne de água, ao fluir ern direção ao nar aberto, en-

contra-se com sistenas de correntes costeirlas e ondas

que se opõen a sua saída, ocasionando os processos ero

sivos e deposicionais constatados na região da barra
de Canan6ia.
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5. Caracteri zação sedimentolõgica da ãrea

5.ì - I ntrodução

Os sedinentos depositados no fundo de

urna área narÍtina, ou estuarina constituem-se na resul
tante final de todas as forrnas, fatores e agentes ocor

rentes, se os sedirnentos estâo presentes e se sua dis-
tribuição se f.az segundo deterninados padrões e carac-

terÍsticas é ern consequência díreta de todo o conplexo

de situações e condições atuantes (Kutner - 1976).

As relações existentes entre o anbinen-

te deposicional e a granulométria de sedirnentos têm si
do expressas de diferentes formas. Shepard e Moore

(1954), exptessaran essa relação utilizando urn diagra-
Ìna triangulat que permitia reconhecer os valores de

nistura existentes entre as classes granulométricas,

Posteriornente, Folk e Ward (1957), es-

tudando bancos aluviais evidenciararn as relações exis-
tentes entTe os diversos parârnetros estatÍsticos (diâ-
netro nédio, grau de seleção, assinetria e curtose) e

a dinâ¡nica sedirnentar. Sahú (1964), propos un nétodo

de reconhecirnento de sub-anbientes de sedinentação de

acordo con sua energia e fluidez do meio, envolvendo

análises simultâneas de diversas variãveis.

Essas relações da dinânica sedirnentar,

evidetrciadas nos trabalhos acima citados, tiveran suas

primeiras aplicações no Brasil no início da década de

60, pelo geólogo Arnaldo Kutner en trabalhgs desenvol-
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volvidos no Institu.to Oceanogr.áfico da USp (Ubatuba, Ca

nanéia, etc...) e posteriormente na região do estuário
santista, pelo centro técnico de hidráulica da escola

Politécnica da USP, utilizando a netodologia proposta

por Shepard e Moore (op. cit.).

Posteriormente, na década de 70, esta

mesrna linha de trabalho foi retonada pelo Instituto de

Pesquisas Tecnológicas (IPT) , para estudos de áreas

portuárias de Santos, Sepetiba, Foz do Rio Doce, utili-
zando a metodologia proposta por Folk e Ward (op, cit.).

Atualnente, vários grupos utilizan-se de

estudos sedinentológicos visando obter conhecimento aceÌ

ca de padrões gerais de circulação de determinados an-

bientes aquosos, utilizando os nétodos propostos por

Shepard e Moore (op. cit.) ou Folk e Ward (op. cit.).

Alguns autores (Furtado, 1978), utilizarn
as duas netodologias por entenderen que eles podem se

conplenentar, elucidando melhor os rnecanismos de trans
porte e deposição dos sedinentos de superfície de fundo.

No presente estudo da região lagunar de

Cananéia-Iguape, optou-se pela aplicação das duas rneto-

dologias citadas, dando-se destaque às peculiaridades

de cada rnétodo, que possi.bi.litaran urn rnelhor entendimen

to do processo de dinânica sedinentar atual da região

l agunar .
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5.2 - Amostragem

Quatro viagens de canpo forarn necessárias

para a coleta de 245 anostras de sedinentos de superfície

de fundo da região lagunar, que recobrern a área desde o

seu linite norte (barra de lcapara) até o seu linite
sul , barra de Cananéia (napa ne 1).

As caracter'Ísticas da região lagunar, que

apresenta canais longos e estreitos, associadas a falta
de uma cobertura cartográfica confiáve1 para algumas por

ções da área de estudo, fizerarn que se optasse por uma

rede de amostragen de perfis transversais aos canais, es

paçados en função das características particulares de

cada segnento dos canais, ou nesmo, de perfis longitudi-
nais aos canais en segnentos nuito curtos.

Os perfis foram arnarrados a ponto nota-

veis das margens identificáveis na carta naútica ne

1702 da (DHN-MM) ou então en fotos aéreas de 19ó2 na es-

cala de l:25.000 ern levantamento efetuado pela Cruzeiro

do Sul S/4.

O espaçamento dos perfis foi de aproxirna-

damente 800m e apenas a região junto a barra de Icapara,

devido a problemas de arrebentação, não pode ser devida-

rnente anostrada.
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5,3 - Anãlise das amos tras

As amostras foran processadas no labora-
tório de sedimentologia do setor de Oceanografia Geoló-

gica do Instituto Oceanográfico (USp), sendo efetuados

ensaios de aná1ise granulométrica de teores de calcário
e carbono orgânico e preparação de lâninas païa análise
de ninerais pesados,

Previarnente, durante os trabalhos de carn

po, as anostras forarn subrnetidas a una análise visual
visando um reconhecinento prelirninar da distribuição
granulonétrica dos sedinentos da região. Os resultados
dessa análise foran Iançados em rnapas prelininares que

possibilitaran reprogramações de coleta, durante a pró-
pria canpanha de canpo. Embora a precisão dos resulta-
dos obtidos de urna análise visual de sedimentos seja
baixa, jã foi possível, ao final das carnpanhas de canpo,

reconhecer a característica arenosa dos sedirnentos ocor

rentes na região lagunar, ben como delinitar as áreas

de ocorrência de biodetritos.

A tabela 2 rnostra os resultados da análi
se visual junto con as obtidas através do diagrarna trian
gular de Shepard (1954).

5, 3. 1 - Anãl i se granul ométri ca

Inicialnente, as anostras foram secas en

estufa ã OOoC, quarteadas em quarteador Jones, até a

quantidade de 100g. A seguir, as anostTas foram coloca
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das em suspensão e hornogeneizadas por neio de agitador
rotativo, e para se evitar o problerna de floculação foi
utilizado pirofasfato de sódio cono defloculante.

As aTnostTas que possuian conponentes gros

seiros e finos foram passadas, por via únida, em penei-
ra de 0,0ó2nn con a finalidade de separâr as frações pe

liticas das arenosas. O naterial fino foi colocado em

suspensão con água destilada, nuna ptoveta graduada de

1.000cc e forarn realizadas as pipetagens de alÍquotas
correspondentes aos tenpos usuais utilizados para aná1i

se de finos, no nétodo da pipetagem.

A fração gÌosseira retida na peneirada

de 0,062¡nn foi seca, pesada e peneirada através de um

conjunto de peneiras corn intervalos de I/Z þ en peneira
dor automático Ro-Tap. As diversas frações retidas em

cacla peneira forarn pesadas, e a partir desses pesos das

frações de pipetagen e de peneirarnento forarn determina-
dos os parãinetros estatÍsticos por computador.

0 prograna para os cálculos dos parâne-

tros estatísticos foi desenvolvido no laboratório de se

dimentologia do Instituto de Geociências (USp) , por Mau

ro Kazuo Yanamoto. O prograrna efetua os cálculos dos

parârnetros de Folk e Ward (1957), estabelece a classifi
cação do sedinento através do diagrana triangular de

Shepard (1954) , reclassifica a distribuição porcentual

de ocorrência das frações areia, silte nais argila e ar
gi1a, calcula a relação grosseiro sobre finos e fornece

os valores dos parâmetros anbientais de Sahu (1964).
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5.4 - Caracteri zação textura l dos sedimentos

5.4.1 Di stri bui ção das cl asses texturais se-

gundo o diagrarna tri anguì ar de Shepard

( 
.l954) 

modi fi cado.

A região lagunar de Canan6ia-Iguape apre

senta-se, segundo a classificação de Shepard (19S4), com

posta pr edominantement e de sedinentos arenosos (76,3e0)

destacando-se as areias que representan SS,9% do

de anostras analisadas (fig. 21).

total

A análise do napa ne Z , de distribuição
das classes texturais, segundo o diagrana triangular de

Shepard (op. cit.), nostra que na regi.ão do nar de Cana

néia predoninan os sedirnentos arenosos (86oó). Essa ¡nes

¡na tendência é observada no rnar de Cubatão (95?), nar
Pequeno (87%) e baía de Trapandé (90?).

Exceção ao padrâo geral dessas regiões
lagunares ocorrern em poucos locais, cono junto a cidade
de Cananéia (mar de Canan6ia) , onde ocorre un afunila-
nento do canal e principalnente junto as ilhas do Bo-

queirão na foz do cõrrego do Jardin, onde o canal prin-
cipal de circulação neandta aproxinando-se da ilha Con-

prida e da ilha de Canan6ia possibilitando a existência
de regiões mais rasas de circulação nenos intensa, o

que pernite urna maior deposição de sedinentos rnais fi-
nos.

Na ponta do Frade, junto a naÌgern da

ilha Comprida fora do canal de circulação nais profundo,
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ocoÌre una reentr'ância da. mar'gen do canal que origina
una zona de baixa energia con conseqtlente deposição de

material nuito fino.

Na baÍa de Trapandé a porção centtal do

canal , apresenta uma área de mistura progressiva de se-

di¡nentos, con a gradação de sedinentos arenosos (areia

argilosa) junto a ilha do Cardoso para sedirnentos com

teores mais altos de pelitos (argila siltosa e silte ar
giloso), junto a ilha de Cananéia, Esse padrão indica
a ocorrência de uma ação hidrodinâmica mais intensa no

ladlo da nargem da ilha do Cardoso junto a u¡n fluxo de

baixa intensidade na região central da baía de Trapandé,

ben cono salienta a importância dos rios provenientes

do continente (rios Taquari, das Minas e Itapitangui),
no aporte de sedimentos finos à região lagunar.

Na região norte do canal , a partir da

pedra do Tornbo em direção a cidade de lguape, a caracte

rística geral observada nos denais canais lagunares se

altera passando a predoninar sedirnentos pelÍticos (argi
1a siltosa e silte argiloso). Junto ã pedra do Tombo,

rnisturas equivalentes de sedinentos gtosseiros e finos
são encontradas ao lado de sedinentos atenosos configu-
rando a existência de alternâncias do fluxo de energia

no local, ocasionando alterações no sentido e intensida
de do fluxo de água que perrnitirian a deposição de fi-
nos.

En direção a Iguape os sedinentos encon-

trados são progressivanente nais finos, até prõxino da
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foz do c6rrego Sorocabinha, quando novamente ocorrern

nisturas de sedimentos grosseiros e finos, caracterizan
do para esta porção do canal una condição hidrodinâmi-

ca se¡nelhante à encontrada próximo à pedra do Tonbo,

Próxino à cidade de Iguape, a faixa de

sedirnentos que apïesentarn rnisturas equivalentes de gros

seiros e finos vai gradativanente cedendo lugar a sedi-
nentos arenosos até a foz do Valo Grande, que apresenta

sedimentos nuito finos (si1te argiloso), de contribui-

ção do Ribeira de Iguape.

A região da barra de lcapara, de sedinen

tação predoninant ernen te arenosa, bem cono a porção cen-

tral do canal junto a foz do Valo Grande, sugeretn a

existência de un fluxo mais intenso no sentido da barra
para a pedra do Tonbo,

5.4.2 - Distribuição da fração pelítica

A fração pe1Ítica é conposta da sornató-

Tia dos intervalos silte e argila e sua distribuição re

flete as áreas onde ocorre dininuição da energia do

meio de transporte pernitindo a deposição do naterial
fino.

A Tabela 3 contén a distribuição da fra-
ção pelÍtica nas amostTas e o mapa 3 mostra a distribui
ção ern área desta fração.

Analisando-se o napa de distribuição da

fração pelÍtica nota-se que a região da ponta do Arro-
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za1, no nar. de Canan6ia, apresenta concentrações diver-
sas de ternos finos ressaltando-se a região entre os

notrlos de São João e Morlete con teores acina de g0%,

ladeada por áreas com concentrações nenores entre j0% e

50'ó.

A partir da cidade de Cananéia, ern dire_

ção a confluência do nar pequeno, os teores de fração
pe1ítica encontrados são normalnente baixos, menos de

30%, con exceção de algunas regiões como a foz do ribei
rão Trapuá, ribeirão Jardin e junto ãs ilhas do Boquei-
rão e dos Furados, onde são encontradas concentrações

entre 70oø e 90% e nesno concentrações acina de g0%.

Sendo o naterial fino carregado em sus_

pensão e estando sua deposição vinculada a dirninuição
da intensidade do fluxo, uma ¡naior concentTação desse

naterial fino entre o rneandro da ponta do Frade e o

rneandro da foz do ribeirão Baguaçú salientan a existên-
cia de una região onde a corrente apresenta-se com bai-
xa energia de transporte.

A partir da ponta do Frade até a região
da foz do ribeirão Subaúna, ocorre una quase ausência

de sedinentos finos (< 10?), corn exceção de alguns pou-

cos pontos cono a ilha da Bandeira e a ilha do Rodrigues,

que apresentan concentrações nais elevadas,

Essa tendência de ausência de sedinentos
pelÍticos inverte-se a partir da pedra do Tombo en dire
ção ã cidade de lguape, pois essa extensa regíão apre-
senta altos teores de sedinentos pelÍticos.
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Em oposição a uma naior energia de tran:
porte, evidenciada na região do rnar Pequeno, a porção

entre a pedra do Tornbo e a cidade de Iguape sugere una

estagnação ocasionada por obstácu1os ou encontro de f1u

xos que acarretan urna conseqtlente perda de energia e de

posição dos finos.

0 canal do Valo Grande tanbén apresenta

altos teores de sedinentos pelÍticos, porérn em direção

à barra de Icapara, ben corno entre a saÍda do Valo Gran

de e a foz do Córrego Sorocabinha, ocorre uma diminuição

da concentração de sedimentos finos. A nargen da ilha
Conprida oposta a saída do Valo Grande bem cono as nar-
gens junto ao canal concentïam naior quantidade de sedi

nentos pelíticos do que a regiâo centTal do canal (teo-
res < 109). Esta situação pode indicar una contribui-
ção significativa de naterial pe1Ítico para a região la
gunar através do canal do Valo Grande, bem corno o meca-

nisno de redistribuição desse natêria1 a partir das cor

Tentes gerad-as pelas narés enchente e vazante associadas

ao aporte de água doce através do va1o.

A contribuição continental de sedirnentos

finos para a região lagunar é ainda nais evidenciada

quando da análise desses teores na baía de Trapandé e

no rnar de Cubatão, 0 rnar de Cubatão, na sua confluên-

cia con o rnar Pequeno apresenta baixos teores de nate-
rial fino resultante principalnente da naior energia do

meio transportador em face de um pronunciado estreita-
mento do canal. Entre as ilhas do Aceiro Grande e a

foz do rio Itapitangui alternan-se regiões corn concen-
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trações altas

as regiões de

de s emb o cadura s

Cubatão.

e baixas de naterial pelítico, estando

alta concentração intinanente ligadas as

dos diversos rios que afluen ao nar de

A ligação do rnar de Cubatão con a baía
de Trapandé, apresenta configuração semelhante a da 1i
gação do rnar de Cubatão con o nar Pequeno ou sej a a

baixa concentração de sedirnentos finos. porém, enquan

to a baixa concentração de finos da região mais ao nor

te do nar de Cubatão está associada a naior energia do

neio, devida a urn estreitanento do canal , a da região

oposta tanbén está associada a un naior nÍvel de ener-

gia local do neio, nas resultado de una intensificação
na velocidade do fluxo de água do canal junto a ilha
de Cananéia, pelo deslocamento dessa corrente causado

pelo fluxo de vazão do rio ltapitangui.

A baía de Trapandé apresenta urna tendên-

cia a altas concentrações de natetial fino devido ao

aporte desse naterial pelos diversos rios que desembo-

can nessa porção da região lagunar, bem corno pelo baixo

grau de energia existente na região rnais central da

baía, A baixa energia resulta da conjugação das marés

que penentram pela baÍa de Trapandé e se deparan con o

sentido inverso do fluxo dos rios, no processo de naré

enchente, e pelo fluxo proveniente do rnar de Cananéia

no processo de naré vazaîte.

Finalmente, a barra de Cananéia, por

apresentar fluxo e refluxo de águas intensos e ciclícos
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exibe baixos teores de finos, denotando o alto nível de

energia de transporte local. 0s poucos pontbs que apre

sentam um naior teor de finos podern ser relacionados a

circulações localizadas, acarretadas por deflexões nos

sentidos das correntes e conseqtlente perda de energia.

5.5 - Anã lì se es ta tísti ca dos dados sedimentol õgi cæ

Nos cá1cu1os dos parârnetros estatÍsticos
(distribuição total e distribuição areia) foran utili-
zadas as f6rnulas propostas por Folk e Ward (f957, in
Suguio , I973).

A Tabela 4 relaciona os resultados forne

cidos pelo prograna de computador utilizado,

5.5.1 - Anãl i se dos parãmetros de Foì k e t^lard

(l957 ) para a arnostra total

0s sedinentos de superfície de fundo da

região Iagunar de Cananéia-Iguape, de urna naneira geraI,

poden ser caractetízados como sedimentos arenosos finos
a muito finos, con seleção pobre a rnuito pobre, de assi

metria variando de nuito positiva a positiva e valores
de curtose propo rc ionanente distribuida entre curvas

nuito leptocúrticas até nuito platicúrticas.

5.5.t.1 - Diâmetro médio (mapa nQ 4)

0 diâmetro médio é una nedida de tendên-

cia central que indica a otdem de grandeza dos tamanhos

..t

}Aé,:-\r
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das partÍcu1as.

pela aná1ise do mapa de distribuição do

diâmetro médio ¡distribuição totat) , a regiâo do mar de

Cananéia apresenta 7B,g% de anostras cornpreendidas en_
tre areia fina e silte grosso.

No sentido

cidade de Cananéia ocorr'e

grosseiros (areia nédia e

(si1te fino) .

da barra de Cananéia para a

una gradação de ternos ¡nais

fina) , para ternos nais finos

Em frente a cidade junto a ilha Conprida
essa tendência inverte-se gradando de silte fino a areia
fina, e junto a margen da ilha de Cananéia ocorre ampla

faixa de silte grosso.

Estes dados indican urna baixa energia,
sobressaindo-se um ponto de energia rnais elevada (areia
nédia) , Tocalizaða ern frente ã cidade no rneio do canal ,

denotando ou urn fluxo mais turbulento ou nesno una con_
tribuíção aleatória.

Em direção a pedrinhas, o rnar de Cana_

néia apresenta-se bastante rneandrante con a presença de

urna série de ilhas junto aos rneandros. Da cidade de Ca

nanéia até pedrinhas (mar pequeno) ocorre, de forna qua
se contÍnua, uma faixa constituida de sedimentos con
diânetro nédio areia fina, alternado sua posição ora
junto a ilha Conprida, ora junto a ilha de Cananéia.
Aparentes quebras dessa faixa continua ocoÌïem junto
aos rios Maria Rodrigues, Trapuá e Baguaçu, junto a
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ilha Boqueirão e junto as ilhAs dos Furados

Estas três regiões apresentan nisturas de

sedimentos rnais finos (areia nuito fina a silte fino) ,

ocupando as porções do canal opostas a faixa de areia fi
na, enquanto que na ponta do Frade, junto a ilha conpri-
da e na ilha de Bandeira ocorren zonas de deposição de

sedirnentos finos .

De modo

Cananéia é subdividido

mentos nais gros se iros

çõês ora junto ã ilha
n6ia.

geral, pode-se dizer que o rnar de

ern duas porções ocupadas por sedi

e rnais finos alternando suas posi

Comprida, ora junto ã ifha de Cana

Analisando-se a batinetria dessa região,
verifica-se que a faixa de areia fina acornpanha quase

que perfeitanente o canal nais profundo (entre 5 e 10 ne

tros) que vai da cidade de Cananéia a1én de pedrinhas.

As regiões mais rasas, onde se encontran os conjuntos de

ilhas, estão associados os sedirnentos finos (siltes).

Esses padrões de distribuições granuloné-

tricos conferen ao rnar de Cananéia características de um

rio neandrante, onde o regime de naior fluxo e intensida
de aconpanha as rnaiores profundidades e se refletern na

disposição dos sedimentos nais grosseiros.

A região do mar Pequeno apresenta 66,7so

de amostras conpreendidas entre areia fina e areia rnuito

fina. Entre Pedrinhas e a pedra do Tonbo ocorre una faixà con

tinua de sedirentog de diânetro nédio areia fina, só alterada
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para (silte grosso a médio) na altura da ilha do Rodri-
gues, junto a margen da ilha Comprida, onde ocorre umes

treitanento do cana1.

Na altura do rio do Cordeiro e do ribei-
rão Subaúna gradativarnente ocorre urna rnudança para sedi
nentos ¡nais finos (silte nédios a finos) até que, após

a pedra do Tonbo, ern direção a Iguape, tenos una exten-
sa faixa de sedimentos pelíticos.

Diferentenente do nar de Cananéia, no

nar de Iguape não ocorre uma associação tão clara entre
a batinetria e os valores de diâmetro nédio.

Igualmente ao mar de Cananéia, um canal

nais profundo aconpanha os suaves contornos dos nean-

dros do mar Pequeno, porén ocorle una associação nenos

direta entre as faixas de sedinentos finos com as re-
giõ3 nais rasa ( < 3n).

I sto atr ibui
ca de fluxo mais intenso do

Cananéia.

ao rnar Pequeno, una dinâni
que a existente no nar. de

Pr6xirno à cidade de lguape a faixa de se

dinentos pe1íticos, que indicam baixa energia, vai gra-
dativamente cedendo lugar a ternos mais grosseiros até
a saÍda do Valo Grande, onde a região central do canal

apresenta sedirnentós com diânetro nédio aÌeia fina a

nuito fina,

No canal do Valo Grande a sedimentação do

ninante corresponde aos ternos finos (siltes médio a fi
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no), da mesna foÌma que na nargem opostã do cana1, jun-
to ã ilha Cornprida e na nargen contígua junto ao conti-
nente.

A região da barra de Icapara, onde predo

ninan areias fina a muito fina, ben como o trecho próxi
no a saÍda do Valo Grande, sugere urn fluxo nais intenso
runo à pedra do Tombo.

No Mar de Cubatão, junto a confluência do

rnar Pequeno e nar de Cananéia, una faixa de sedimentos

mais grosseiros (areia nédia) se ressaltam, caracterizan
do u¡na predominância de fluxo rnais intenso na entrada do

nar de Cubatão do que na entrada do mar de Cananéia e

nar Pequeno.

A região do nar de Cubatão, apresenta
48.8% de amostTas corn noda conpreendida entre areia né-
dia e areia fina. Junto a foz do rio Iririaia-Açu uma

larga faixa de sedinentos de areia fina separan os sedi
nentos rnais grosseiros ocorrentes na entrada do mar de

Cubatão dos sedimentos ocorrentes na foz do córrego Ba-

guaçú. Este trecho do rnar de Cubatão é o nais estreito
de toda a região lagunar e ern toda a sua extensão, até
a Íoz do córrego Pinheirinho, apenas na Loz dos córregos

Baguaçú e Folha Larga areias nédia e areias nuito fi-
nas nodifican-se para sedirnentos de diânetro médio nais
fino (si1te médio a grosso).

No trecho de ligação do nar de Cubatão

con a baía de Trapandé, a sedirnentação doninante é cle

ternos mais finos, corn areia junto a margen da ilhade Ca
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nanéia e siltes junto

Na foz

que no lado oposto do

xa de s edirnento s rnais

una pequena porção de

na ilha de Cananéia. .

ninância do fluxo nais
tão, junto a rnargern da

do fluxo procedente do

a nar.gen do continente,

do rio ltapitangui, da rnesrna forma

nar de Cubatão, sobressai urna fai -
grosseiros (areia nédia), bem como

areia nédia junto a nargen oposta

Esta situação caracteriza a predo-

intenso na saída do mar de Cuba-

ilha de Cananéia e a importância

rio Itapitangui.

A região interna da baía de Trapandé (mar

de Itapitangui) é doninada por areia fina na parte cen-

tral do canal a nuito fina na saída dos rios Taquari e

das Minas .

Na entrada do canal de Ararapira, una ou_

tra faixa de sedinentos mais grosseiros (areia nédia), ca

racteríza r"rrna predoninância de fluxo hidrodinânico mais

intenso naquele setor do canal. Esta região precede una

extensa região de ocorrência de sedinentos de diânetro
médio nuito fino que se estende até a região da barra de

Canané i a .

A barra de Cananéia apresenta areia fina
junto a ilha do Cardoso, nuito fina no centro do canal e

¡nédia ao lado da ilha Cornprida, Esta situação caracteri
za vma intensa ação hidrodinânica na barra junto a um

fluxo de baixa intensidade na regiâo central da baía de

Trapandé,
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A análise do diâmetro nédio da distribui
ção total da região lagunar ap.Tesenta uma linitação,
pois sendo a região lagunar de Cananéia-Iguape predoni

nantenente arenosa fina (49eo de areia fina a nuito fi-
na), concentrações variadas de finos acarïetam o deslo

camento da moda das arnostras paÌa ter¡nos ¡nais finos
nascarando a distribuição real dos sedinentos.

5.5..|.2 - Desvi o padrão (mapa nQ 5)

Desvio padrão é una nedida da dispersão,

ou espalharnento en torno da ¡nédia ou diâmetro rnodal ,

Tepresentando o grau de seleção granulonétrica dos se-

dinentos.

De una rnaneira gelal , a região lagunar

de Cananéia-Iguape apresenta baixo grau de seleção,

pois 76,7% de sedirnentos são pobre a rnuito pobrernente

selecionados resultante da baixa energia das águas nos

canais lagunares, fluxo bidirecional de intensidade va

riáve1 e fontes variadas de contribuição costeiTa.

0 mar de Cananéia é caracterizado por

sedinentos pobrenente a nuito pobremente selecionados,

Diferentemente da característica geral ða ârea, na aI-
tura da ilha do Pai Matos, no centro do canal ocorre

una área de sedinentos bem selecionados. Na altura do

ribei¡ão Baguaçu e do córrego Jardim encontram-se duas

manchas isoladas de sedimentos muito ben selecionados.
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Do ribeirão Baguaçú at6 a ponta do Frade

os sedimentos pobrernente selecionados encontran-se en

uma faixa contÍnua, da rnesrna forna que os sedirnentos

nuito pobrenente selecionados alternando suas posições

ora junto a margem da ilha Cornprida, ora junto a mar-

gern da ilha de Cananéia.

A faixa de sedinentos pobremente selecio

nados corresponde ã região nais profunda do canal, da

¡nesma forrna que esta região correspondia ã faixa de se

dinentos de noda areia fina. A faixa de sedinentos rnui

to pobrenente selecionados correspondem a regiões nais

rasas do canal do nesrno rnodo cono correspondia ã faixa
de sedimentos de rnoda nais fina.

Da ponta do Frade até a ilha da Bandeira

os sedimentos apresentan una neLhor seleção, con .setli-

mentos bem selecionados a nuito ben selecionados. O es

treitanento do canal , junto a ponta do Frade, propicia

urna maior intensidade de fluxo nocanal principal inpedin-

do a deposição de sedinentos muito finos, a1én do retra
balhamento do naterial.

0 mar Pequeno apresenta um extenso trecho

da região lagunar corn alto grau de de seleção, pois

51.5% de sedirnentos são bem selecionados a muito ben

se lecionados .

De Pedrinhas até a foz do ribeirão Subaú-

ma, apenas urn pequeno trecho junto a margen da ilha Con

prida, ern frente a ilha do Rodrigues, apresenta sedinen
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tos nuito pobÌenente selecionados. Esta região do mar

Pequeno, exibindo nelhor seleção, é indicativa de rnovi-
nentação de água mais intensa inpedindo a deposição de

fino s .

As á¡eas de seleção pobre ali presentes,
podern ser devidas ã contribuição de finos adjacentes,
ou por serem mais abrigadas, onde o fluxo de corrente
é rnenos intenso, permitindo a deposição dos sedinentos
nais finos.

A partir da foz do ribeirão Subaúna en

direção a cidade de Iguape ten-se extensa faixa de se-
dimentos pobre a rnuito pobrenente selecionados, cor¡es
pondentes a faixa de sedimentos finos ocor.Tentes na re
gião da pedra do Tombo.

próximo ã saída do Valo Grande, a patte
central do canal apresenta melhor seleção indicativa
de urnarnaior energia naquela porção do canal, enquanto

que na barra de Icapara os sedirnentos apresentarn-se bem

selecionados, tesultantes da ação bidirecional intensa
das correntes de naré.

De maneira geral , os sedinentos do nar
de Cubatão apresentan baixo grau de seleção com ¡nais de

80t das amostras exibindo seleção pobre a nuito pobre.

A baixa seleção dos sedinentos do rnar de

Cubatão, associada a caracterÍstica arenosa dos sedi-
nentos, indicam urn regime de fluxo variável aliado a in
portante contribuição das fontes continentais transpor
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tadas para o canal, pelos diversos córregos e rios que,

provenientes das serras 1inítrofes, desenboca¡n no mar

de Cubatão.

A baÍa de Trapandé, desde a confluência

con o nar de Cubatão até pr6xirno a barra de Cananéia,

apresenta apenas sedimentos de pobre a rnuito pobrernente

selecionado, da rnesma forna que o mat de Cubatão,

Na barra de Cananéía, os graus de seleção

são variãveis, nerecendo destaque a parte central de Ii
gação entre a baÍa de Trapandé e Mar de Cananéia cotn se

dirnentos bem selecionados. Nessa porção do cana1, ocor

re não s6 a divisão da corrente, gerada pela naré, que

penetra na região lagunar através da baía de Trapandé e

do rnar de Cananéia, cono tanbén a somatória das corren-

tes de vazante proveniente destes mesnos canais. Este

mecanismo, resulta em un fluxo hidrodinânico intenso,
provavelmente responsável pela boa seleção dos sedinen-

tos ocorrentes nesta região, en contrapartida aos fi-
nos das áreas 1inÍtrofes.

5.5,1.3 - Assimetria

A região lagunar de Canan6ia-Iguape, de

una naneira gera1, apresenta pT edominant ement e assine-

trias positiva a nuito positiva (64e0).

Ëssa tendência geral é verificada ern toda

a região lagunar, exceção feita à área entre a pedra do

Tonbo e a cidade de Iguape, onde há predorninância de as

sinetrias negativas a rnuito negativas.
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Entre os 28,9% ,das anostras corn assine-
trias negativas a nuito negativas de toda a região la-
gunar, a região compreendida entre a pedra do Tonbo e

a cidade de Iguape contribuem corn 15,9%. Nessa região
ocorreln sedirnentos con diânetro nédio entre silte fino
a nuito fino e de seleção pobre a muito pobre.

Fúlfaro e Ponçano (1976), estudando o es

tuário santista , ltilizar^am o parânetro assirnetria pa-

ra caracterização dos fluxos de correntes locais. Ci-
tan os autores, que as regiões que apresentarn valores
de assimetria positiva dernonstrarn maior concentração

de finos, indicando que essa fração não é retirada das

anostras, o que significa que os fluxos de correntes
envolvidas possuen características unidirecionais. As

áreas negativas indicariam a ação de correntes bidire-
cionais que colocarian a argila en suspensão, corn o no

virnento de vaivén, acabando por renovê-1a com a conse

quente concentração de areia.

0s resultados de assimetria obtidos para

a região lagunar não estão de acordo con a afirmação

de Fúlfato e Ponçano (op. cit.), pois os sedinentos são

predoninant enente arenosos e os fluxos de correntes en

volvidos são bidirecionais resultantes da ação das cor
Ìentes de naré enchente e vazante.

Provavelrnente, a aplicação do parârnetro

assimetria, cono proposto pelos autores, não possa ser

considerada en regiões não diretanente subordinadas aos

sistemas de correntes costeiras e ã ação direta de on-
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das, que são os tipos de sistenas de fluxo de correntes

uni e bidirecionais mencionados nos estudos de regiões

costeiras de mar aberto.

5.5.1.4 - Curtose

Curtose é uma nedida que retrata o grau

de agudez dos picos nas curvas de distribuição de fre-
qtlência, sendo seu significado geológico pouco conheci-

do.

Fúlfaro e Ponçano (1975) estudando a dis-
persão de sedinentos na região do estuário santista, es

tado de São Paulo, verificaran por neio de cornparação

con outros parârnetros, que a curtose reflete a dinânica

envolvida nos processos de sedinentação.

Entre as amostras estudas na região lagu

nar de Cananéia-Iguape 49,49 apresentan-se con curvas

variando de leptocúïticas a nuito leptocúrticas e 38,8%

variando de platicúrtica a nuito platicúrtica.

Esta tendência é observada ern todos os ca

nais lagunares con exceção do canal do nar Pequeno onde

as curvas leptocúrticas a muito leptocúrticas apresen-

tam a nesna porcentagen das platicúrticas a muito plati
cúrticas (35,+a"1 , e no mar de Ïguape a tendência é in-
versa con as curvas platicúrticas a muito platicúrticas
representando 56,5? do total das arnostras.

Finalizando, estes resultados refletirian
as condições de naior movinentação de fundo de toda a

:

:

i
l'
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região lagunar con relação a região do rnar de lguape,

visto que as curvas leptocúrticas a muito leptocúrticas
delinitan áreas de rnaior rnovinentação de fundo, enquan-

to que as cutvas ptaticúrticas a rnuito platicúrticas re

fletiria¡n regiões de rnenor movirnentação.

5.5,2 - Anãl i se dos parâmetros de Fol k e t^lard

(1957) para a fração areia

0s cá1cu1os dos parânetros estatísticos
da distribuição areia só foran efetuados para anostras

que apresentaran porcentagens dê intervalo areia, acina

de 50% do peso total da anostra,

Este procedinento visou a eliminar distor
ções nas interpetações dos cá1culos dos parânetïos esta

tísticos do intervalo areia por anostras con pequena

porcentagens de areia que, quando recalculadas , conside

rando-se a quantidade total de areia cono sendo cen por

cento (100?) da anostra adquiren o nesno peso que as

anostras essencialrnente arenosas.

De urna ¡naniera geral, a fração areia dos

sedinentos de superfícíe de fundo da região lagunar de

Cananéia-Iguape pode ser caracterizada como ateia fina
moderadamente a muito bern selecionada de assinetria nui
to negativa a negativa e curtose de leptocúrtica a ex-
trenanente leptocúrtica.
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5.2.2.I - Diârnetro médìo (ma pa nQ 6)

A distribuição do diânetro nédio da fra-

ção areia, pode mostrar o padrão geral da distribuição
das correntes atuantes en una região pois, segundo Krurn

bein e Sloss (1963) , o diâmetro nédio da fração areia

está Tetacionado com a força da corrente que nove o ma-

teriat para o sítio deposicional.

Da análise do napa de distribuição do diâ

netïo n6dio da fração areia verifica-se una nítida pre-

doninância de areias finas.

No rnar de Cananéia corn exceção de pequenæ

áreas (ponta do Arrozal; lage tlo Argolão; ilha Maria Ro

drigues; ilha do Boqueirão; ilha dos Furados, etc.) co t

areias nuito finas, nas demais os sedinentos possuen

diânetro mêdio correspondente ã areia fina.

Diferentenente da distribuição do diânetro

rnédio da distribuição total, a fração areia não reflete
urna rnudança na dinâninca das correntes do mar de Cana-

néia, entre o canal nais profundo e as regiões rnais ra-

sas.

O mar Pequeno e o mar de Iguape apresen-

tan as nesnas caracterÍsticas encontradas no mar de Ca-

nanéia, rnerecendo rnaior destaque apenas a extensa ãrea

de sedinentos muito finos (areias rnuito finas) ocorren-

te da pedra do Tonbo até prõxino à cidade de lguape.
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De rnaneira geral, todo o canal rnais exter
no da região J-agunar, que liga a barra de lcapara a bar
ra de Canan6ia (mar de Cananóia, pequeno e lguape), apre

senta un padrão único de energia das correntes, con re-
giões restritas de menor energia associadas aos sedimen

tos mais finos (areia rnuito fina) , en neio a urna grande

predoninância de sedirnentos associados a um nível de

energia naior (areia fina).

A confluência do nar de Cubatão com os na

res Pequeno e de Cananéia acusa um aumento local na

energia, havendo predominância de areia nédia, con os

te¡nos nais finos ocorrendo païa o interior do rnar de

Cubatão e mares Pequeno e de Cananéia.

0 mar de Cubatão, de rnaneira geral, apte_

senta as nesnas características encontradas na porção

mais externa da região lagunar con exceg,flo de ATEAS
brestritas (foz do córrego Folha Larga, córrego Arapaçu,

...) que acusam un aumento na energia pela predominân-

cia de areia nédia junto a áreas de deposição de tetmos

mais finos (areias fina e muito fina).

A baía de Trapandé, apresenta as mesmas

características encontradas no mar de Cubatão, porén

ressalta-se una extensa área de ocorrência de areias
¡nuito finas, desde o canal de Ararapira até próxirna a

barra de Cananéia denotando una diminuição da energia
do centro para as porções interna e externa da baÍa,
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Final¡nente, na barra de Cananéia, a poÌ_

ção junto a margern da ilha Conprida apresenta areia m6_

dia, enquanto que na rnargem oposta do canal central
existe areia fina, indicando un naior fluxo de corren_
te entte o canaL principal e a rnargen da ilha Conprida.

En geral , a distribuição do diânetro n6_

dio da fração aÌeia atesta urn mesmo nível de energia de

transporte e deposição para toda a região lagunar, €s_

tando as regiões de naior ou menor energia associadas a

necanismos de naior ou menol' dinânica de correntes loca
1i zadas .

S,S.Z.2 - Desvio padrão (rnapa ng 7)

0s valores de seleção en 95,5å das anos_

tras recalculadas apresentaram o intervalo areia varian
.do de rnoderadanente a rnuito bem selecionadb, evidencian
do uma grande homogeneidade das anostras.

No nar de Cananéia predoninan sedimentos
¡noderada¡nente selecionados que estão associados ãs re_
giões rnais rasas do canal, con sedimentação mais fina e

de correntes menos intensas.

As regiões de sedimentos bern selecionados
estão associados ãs porções de canal rnais profundo, fi_
cando os sedimentos ¡mrito bem selecionados restritos a régiões de

rnais intensa circulação cono, por exenplo, o estteito
canal junto a ponta do Frade.
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0 rnar Pequeno e o ma¡ de Iguape apresen-

tan ptaticanente as nesnas características observadas

no nar de Cananéia, ressaltando-se por6rn a ocorrência
de urna pequena faixa de sedinentos pobrernente seleciona
dos, junto à ilha Grande, enquanto que os denais sedi-
mentos pobrernente selecionados ocorren en pontos isola_
dos da porção rnais externa da região lagunar.

No rnar de Cubatão ocorrem sedirnentos node

radarnente selecionados desde a foz do rio Iririaia-Açu
atê a f.oz do c6rrego Pinheirinho, intercalados ern pon-

tos isolados (foz do córrego Arapaçu, córrego Baguaçú,

etc.) por sedinentos pobrenente selecionados.

Na junção do nar de Cubatão com os mares

Pequeno e de Cananéia ocorre uma faixa de sedinentos po

brernente selecionados correspondentes a faixa de ocor-
rência de sedinentos con. diânetro nédio areia nédia. Es

sa faixa de areias nédias pobrenente selecionadas apre-
senta baixos teores de naterial pelÍtico e porcentagen

elevada de rnaterial grosseiro, indicativos de intenso
fluxo de corrente no sentido do mar pequeno para o mar

de Cubatão.

Na junção do rnar de Cubatão con a baía de

Trapandé ocorre urna faixa de sedinentos rnuito bern sele-
cionados associadas a porção nais profunda do canal

principal de circulação.

A baÍa de Trapandé apresenta uma predoni_

nância de sedinentos bem selecionados na porção central
da baía e na barra de Cananéia, intercalados por faixas
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de sedimentos bem a ¡nuito bern selecionados e por pontos

isolados de sedinentos pobremente selecionados.

0 fato das amostras apresentarern na dis-
tribuição total seleção variando de pobrenente a muito

pobremente selecionada (76,7e") e o intervalo areia das

amostTas de noderamente a ben selecionada (70,0e"), su-

gere para os sedinentos de fundo da região lagunar de

Canan6ia-Iguape ulna origern prioritária de sedimentos

preexistentes da texturalnente honogênea Formação Cana-

néia cono já evidenciado anterioïmente por Suguio (1971).

5.5.2,3 . Assimetria

Para o intervalo areía 72,7e, das anostras

apresentan curvas desde aproxinadamente simétricas a as

sinetria muito negativa com pior seleção para as clas-
ses de areia mais grossa.

5.5 ,2,4 - Curtose

As anostras estudadas, aptesentan curvas

rnesocúrticas a extrenarnente leptocúrticas, caracterizan
do a concentração da fração areia em restritos interva-
los granulonétricos.
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5.5.3 Anál i se de freqtlência do n úne ro

cl as ses texturai s

Na análise de freqtlência do número de

classes texturais só fora¡n considerados os intervalos
granulonétricos que apresentam porcentagens acina de

1% da anostra tota1, visando com isso eli¡ninar pequenas

falhas ocorridas dutante o processanento de laboratório.

Segundo a escala de Wentworth (1922 in Su

guio, 1973), as anosttas analisadas apresentam predomi_

nância de sedinentos com S (cinco) a g (oito) classes
texturais (76,3"6), denonstrando tTatar-se de sedinentos
rnal selecionados e relativamente retrabalhados:

ANÃLISE DE FREQUÊNCIA DO Nt]MERO DE

CLASSTS TEXTURAIS

de

Número de
Classes
Texturais

Frequência num6-
TlCa

FRN

Frequência percen
tua 1

FR%

2 4 1.63

3 16 6.53
4 l2 ¿ on

5 ¿5 9.39

6 52 2L22
7 90 36..7 3

8 z.z 8. 98

9 13 5. 31

10 10 4. 08

11 3 r.23



5. 5. 4 - Anã l i se do. mêtodo grãf.i co de Sahu

Sahu (1964) distingue vários mecanisrnos e

anbientes de deposição dos sedinentos, utilizando_se da

aná1ise estatística chamada análise discrirninatória nul
tivariáve1, a partir dos parânetros estatísticos defini
dos por Folk e Ward (1957).

Dessa rnaneira Sahu (op. cit.) organizou
un gráfico empírico, onde estão dispostas linhas de se_

paração entre diversos anbientes de sedimentação e indi
cações dos sentidos de decréscimo de energia e da flui
dez do neio.

Patà a aná1ise, as anostTas foram separa-
das em grupos (nares de Cananéia, pequeno, Iguape, Cuba

tão e baÍa de Trapandé) e os resultados obtidos encon_

tram-se na figura 22.

Analisando-se a figura
dos os grupos bem corno a ârea tota1,
rísticas de anbiente fluvial de baixa

fluidez.

verifica-se que to

apresentan caracte

energia e pouca

. Esta caracterÍstica de anbiente fluvial
sugere a ocorrência de sentidos preferências de distri_
buição dos sedinentos, o que é conpatÍvel con o observa

do pelo estudo hidrodinânico da região lagunar, bern co_

no corrobora o obtido por Suguio (1971), corn relação as

características de baixa energia e pouca fluidez do an_

biente de sedinentação.
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5.5.s Anãì i se de superfíci e de tendônci a

5.5.5..| - Introdução

A técnica de análise de superfície de

tendência é descrita em Krurnbein e Sloss (1963), Krum-

bein e Graybill (19ó5) e Harbaugh e Merrian (1968).

A noção de tendência en geologia inplica
na variação sistenática de un parârnetro geol6gico eûì

área e portanto) a utilização da aná1ise de superfÍcie
de tendência consiste no cálculo de u;aa superfÍcie de ne

thor ajuste a urn conjunto de dados, onde se deseja cor-
relacionar a distribuição de un valor "2" en função das

coordenadas geográficas x e y,

No Brasil, esta técnica foi introduzída
por Fúlfaro e Anaral (1970); Fú1faro (1971) e atualrnen-

te é muito aplicada nos mais diversos canpos de geolo-
gia,

No presente estudo, esta técnica foi apli
cada aos dados obtidos ern duas porçôes da região lagunar

de Cananéia-Iguape: barra de Cananéia e pedra do Tonbo,

obtendo-se superfÍcies de nelhor ajuste de até 3.o grau,

porén devido a problemas da escala de trabalho e da na-

tha de amostTagen, optou-se pelo uso de superfície de

2.o grau que apresentaran coeficientes de correlação
acina de 60%.

A

de

necessidade de utilização de superfície
tão baixo grau praticamente impossibilide tendência
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ta un rnaior refinamento na interpretação das tendências

observadas, o que fez corn que a utili zação de tão refi-
nada técnica de aná1ise não viesse a contribuir signifi
cativamente no conhecirnento da dinânica de sedinentação

da região l agunar .

5,5.5.2 - Barra de Canane.i a

Dos diversos elenentos analisados na re-
gião da Barra de Cananéia vale ressaltar a superfícÍe
de tendênci a do Z.o gt"tr da porcentagen de pelitos (fig,
25) que apresenta naturalnente urna boa concordância co¡n

o padrão de distribuição de pelitos (rnapa ne 3).

Na região centTal do canal ocoÌre una bai
xa concentração de teores que tenden a aunentar nos sen

tidos do nar de Cananéia e baía de Trapandé ressaltando
a caracterÍstica hidrodinânica de intensa movinentação

no canal da barra o que impediria a deposição de sedi-
mentos finos, enquanto que o aunento dos teores no sen-

tido dos rnares internos evidencia a queda de energia de

transporte sofrida pelas correntes, que se dividem ini-
cialnente no ptocesso de naré enchente e se chocarn quan

do do processo de mar ê vazante.

5 .5 . 5 .3 - Pedra do Tombo

Concordantenente com o padrão de distri-
buição de pelitos (napa ne3) a superfície de tendência

do 2,o grau da porcentagen de pelitos para a região da

pedra do Tonbo (fig. 24) ressalta un aunento de teores
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no sentido da barra de Icapara, evidenciando a perda

de energia das correntes provenientes das barras de Ca-

nanéia e Icapara ao se oporen en sentido nessa porção

da região lagunar.

5.5.6 - Considerações cera i s

Uma avaliação das características textu-
rais e dos parânetros estatísticos calculados pernite
afirnar que existe una relação direta entre o necanismo

hidrodinâmico e a distribuição espacial dos sedinentos

de superfÍcie de fundo da região lagunar de Cananéia-

Iguape.

A região do rnar de Cananéia, que possui

sedirnentos pre doninant emente arenosos (86%), corn carac-

teristícas de canal neandrante de fluxo bidirecional
apresenta nargens convexas (deposicionais) e matgens

concavas (erosivas).

o canal assinétrico apresenta sernpTe sua

naior profundidade junto à margern concava, caracteTizan

do o caninhanento principal da corrente no canal . A

este canal principal encontTam-se associados sedimentos

rnais grosseiros (areia nuito fina a rnédia) pobrenente

selecionadas en oposição ãs regiões rnais rasas!

apresentan sedinentos de características nais

que

finas
(siltes e argilas), muito pobremente selecionados. Es-

te padrão s6 se altera junto a foz dos canais de naré

que con sua contribuição de sedinentos finos interrorn

pern a seqtlência de deposição arenosa.
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Os conjuntos de ilhas presentes na por-

ção nais rasa do rnar de Cananéia apresentan suas fei-
ções de crescinento runo ã barra de Cananéia, o que

denota a predoninância do processo de naré vazante pa-

ra este trecho,da região lagunar. Dentre todos OS

conjuntos de ilhas o que denonstra rnais clararnente es-

te fato é a ponta do Frade, feição esta de crescimento

da ilha Conpricla, coln seus cordões arenosos de acresção

en gancho no sentido da ba¡¡a de Cananéia. Na ponta

do Frade os sedimentos apresentarn-se rnelhor seleciona-
dos devido ao estreitanento do canal, que propicia uma

circulação mais intensa acatretando una melhor seleção

do material no canal, ficando a reentrância entre a

ilha Comprida e a ponta do Frade abrigaða ða circulação
principal, propiciando a deposição de sedimentos mais

finos.

Da ponta do Frade atê a f.oz do rio Subaú

na a predominância de sedinentos arenosos ¡nelhor sele-
cionados atesta a existência de un rnecanismo de fluxo
con nomentos de alta energia, que propician o transpor
te em suspensão dos sedinentos finos, no sentido do

nar de Cananéia, bem cono,, possibilita a rerroção da

fração fina dos sedimentos ao nesmo tenpo que renobili
za este material, propiciando ¡nelhor selecionamento.

0 aporte dos sedimentos de granulação

muito fina ã região lagunar, no rnar pequeno, se dá

principalnente através da carga ern suspensão dos rios
que aí desaguan. Cono esse naterial fino, transpotta-.
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do em suspensão, tem sua deposição en parte junto aos

neandros no nar de Cananéia, fica evidenciado o déc¡es-
cimo da energia anbiental no sentido do rio Subar.ína pa-

ra barra de Cananéia.

Essa tendência se evidencia rnais pronun-

ciadarnente na altura da cidade de Cananéia, onde a gra-
tlação de sedi¡nentos rnal selecionados (de tetnos mais

finos a mais grosseiros) en direção a barra de Cananéia

denonstra a ação efetiva, nesta porção do canal , da cor
rentes de ¡naré enchente en detrimento da corrente de

sentido inverso, o que está de acordo con os dados obti
dos pelo levantanento hidrográfico realizado neste seg-

nento do canal.

Na região da pedra do Tonbo, a ocorrência
de sedinentos rnuito finos e na1 selecionados caracteri-
za a efetiva ação do tonbo das águas no processo de de-

posição de sedi¡nentos. Durante o processo de prearnar,

os sedimentos finos transportados en suspensão, originá
rios principalmente do Ribeira de Iguape através do Va-

1o Grande, são levados rumo a pedra do Tombo, quando

então, devido ao fenôneno do encontro das águas e poste

riorrnente ao nornento de estofa da maré encontra condi-

ções propícias de depos ição.

No processo de naré vazante, os sedimentos

que ainda se encontt"arem en suspensão são transportados
tanto rumo ã Pedrinhas como runo à barra de lcapara, po

r6n devido a ação contrária da corrente proveniente do

Valo Grande esse transporte ocorre de forna nais efeti-



80

va no sentido de Pedrinhas do que no da barra de lcapa

rla! cono atestan as características granulonétricas dos

sedi¡nentos existentes e¡n ambos os lados da pedra do

Tonbo.

A corrente fluvial originária do Valo
Granderno processo de baixanar, desloca a corlente pto
veniente de pedra do Tonbo pala a porção nais central
do canal acarretando co¡n isso uma dirninuíção da veloci
dade de corrente de naré vazante entre o valo Grande

e a pedra do Tonbo.

A resposta sedinentar a essa ação pode

seï constatada nas rnargens, junto a foz ðo valo Grande,

bem como na margern oposta junto a ilha Conprida pela
ocorrência de urna naior concentração de sedinentos sÍ1
tico-argilosos ma1 selecionados en contraste com a

ocorrência de sedinentos arenosos rnoderadarnente sele-
cionados na porção rnais central do canal.

No mar de Cubatão os sedimentos apresen_

tan-se com mais de 80% das anostras exibindo seleção

pobre a nuito pobre. Kutner (1962), estudando as ca-
racterÍsticas granulonétricas dos sedinentos de fundo

da região lagunar em torno da ilha de Cananéia, detec-
ta una variação das caracterÍsticas granulométricas

dos sedimentos de fundo da região entTe os rios da Fo-

tha Larga e Iririaia-Açu, cuja causa seria o tombo

das águas naquela região. A variação nas caracterÍsti
cas seria representada pela perda de seleção, dininui
ção do diâmetro nédio das particulas e un aurnento anor
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na1 nos teores ìle calcário, Estas nesnas evidências fo
ran observadas neste trabalho, porén a resposta sedi¡nen

tar ao to¡nbo do nar de Cubatão não se nostra tão efeti-
va quanto a detectada para o tonbo do rnar pequeno, o

que ven corroborar a idéia de que o tonbo do nar de Cu-

batão é um fenôneno secundário en relação ao Tonbo prin
cipal do nar Pequeno.

Entre o rio da Folha Larga e a f.oz do rio
Itapitangui, pelas caracterÍsticas apresentadas princi-
palnente pelas estações do eixo do cana1, pudenos deter
ninar que neste segmento as preamares atuan de naneira
nais efetiva sobre a deposição que as baixamares, pois,
por exernplo, o sedirnento da estação C-139 trata-se
de naterial nais honogêneo e característico de regine
nais conpetente enquanto tem-se o oposto para as esta-

ções próxirnas no canal do mar de Cubatâo.

A baía de Trapandé, apresentando urna mis-
tura progressíva de sedimentos na porção central do ca-

nal, con gradação de termos arenosos (areia argilosa)
para sedimentos com teores nais altos de pelitos (argila
siltosâ e silte argiloso), caracteri za uma ação hidrodi
nânica mais intensa no lado da nargen da í1ha do Cardo-

so, ficando o fluxo de menor intensidade, na região cen

tral e na margen da ilha de Canan6ia.

Esta tendência, de una maior concentração

do sedi¡nentos finos e rnal selecionados na porção central
da baía de Trapandé, evidencia não só a efetiva ação

dos rios desta porção da região lagunar no transpotte
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de material en suspensão, cono també¡n o baixo grau de

energia anbiental dessa porção da baía.

Kutner (op, cit.), cita que os sedimentos

da região da baÍa de Trapandé de¡nonstrarn una doninância

das prearnares sobre as baixanares, pois os sedimentos

da porção mais próxina da f.oz dos rios Itapitangui e

Taquari apresentam-se com menores valores de diânetro

¡nédio e coeficiente de seleção do que os sedinentos

nais pr6xirnos da barra de Cananéia. Segundo o autor,
essa afirnação se suporta por si, pois caso a predorni-

nância fosse inversa as características granulornétri-

cas dos sedirnentos dos extrernos opostas da baía de

Trapandé tanbém o serian.

Embora nossos dados corroborem a afir¡na-

tiva de Kutner (op. cit.), quanto a predoninância da

preanàr, fica agora nelhor rnostrada a ocorrência na

porção central do canal , de larga faixa corn baixa ener

gia de transporte, causada pela conjugação dos rnecanis

¡nos de prea¡nar e baixanar, aIén de tanb6n evidenciar a

ocorrência de uma naior honogeneização de sedinentos

finos nessa porção da baía de Trapandé. A causa dessa

hornogeneização pode ser devida a um evento extetno à

região lagunar, que possibilitou u¡n maior aporte de se

dinentos finos transportados pelos rios da região ou

então, a um desequilíbrio ocasional não detectado pe-

los autores, como o reptesanento das ãguas no sistema

lagunar quando da ocorrência de frentes atnosféricas
dos quadrantes su1 , sudeste. que inpedern a efetivação

da ¡naré vazante pelas barras de Canan6ia e lcapara.
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De rnaneira geral pode-se af irrnar que a

região lagunar de Canané ia - I guape , que apresenta sedi-
nentos de superfície de fundo predonin an temente areno-

sos, segundo a classificação de Shepard (I954), possui

una direta relação entre deposição de sedinentos finos
e pior seleção con regiões de nenor nível de energia.

Finalnente, a análise dos dados obtidos
pernite corroborar a afirnação de Kutner (op. cit,),
quanto ! ¡[s caracterízação .da região como tipicanente lagr.nar

visto não ocorrer uma gradação entre o anbiente mari-
nho e fluvial , tÍpica de regiões lagunar, devido a fa-
tores locais e regionais que alteram as condições de

desenvo lvirnento normal da laguna.

5.6 = Caracteri za ção compos i ci ona I dos sedimentos

5.6.1 - Anãìise de ca I cãri o

O teor de calcãrio detrÍtico dos sedirnen

tos foi determinado a partir da porcentagern de diferen

ça de peso r¡erificada antes e após o ataque con HC{ di
luido a 10%, e sua distribuição en área esta mostrada

no rnapa ne 8.

0s resultados obtidos são encontrados na

Tabela 3 com variação entre zero e ZIso, ca-racterizando

a presença de conteúdos variáveis de biodetritos na

ârea.
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De rnaneira gera1, o teor de calcário não

se prestou a estudos de hidrodinânica, porén foi possÍ

vel detectar-se a relação direta existente entre a

ocorrência de altos teores con una maior presença de

caparaças biodetríticas na fração rnaior que 2,Omn.

Em área, parece existir uma relação en-

tre a maior presença de conteúdo biodetrÍtico con teo-
res mais elevados de sedinentos pelÍticos. Este fato
ocorre principalrnente na região entre a pedra do Tonbo

e a foz do córrego Sorocabinha e na porção central da

baÍa de Trapandé. Esta relação parece sugerir que as

partículas biodetríticas não resultarn de fragnentação

¡necânica, pois o neio que propiciá elevada sedinenta-

ção pelítica é incompatível con este tipo de processo.

Localmente, ocotren pontos isolados de

elevado teor de calcário biodetrítico porén, como na

região lagunar se instalou um cornplexo pesqueiro, alé¡n

de amplas áreas onde ocorte o cultivo de ostras é teme

rário qualquer associação direta entre a ocorrência de

teores de catcário e características hidrodinânicas,
visto que existe a possibilidade de uma contribuição
externa e aleatóri a.

5,6.2 - Minerais pesados

5,6.2.I - Característi cas princiÞais

0 objetivo da anátise do conteúdo de ni-
nerais pesados residiu na identificação de assernbléias
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mineralógicas correlacionáveis com possíveis fontes de

material detrítico e con a dinâmica loca1.

Foran analisadas 10 anostras para a iden_
tificação de rninerais pesados dos diversos conpartinen_
tos da região lagunar, alén de 2 a¡nostras de aflo¡amen_
tos pertencentes ãs Fornações pariquera-Açu e Canan6ia

(descritos por Suguio e Martin (1978)).

No conjunto de anostras selecionadas para
estudos qualitativo e semi-quan1itativo, os minerais que

se apresentan rnais nunerosos ern ordem decrescente são:

hornblenda, zircão, turnalina, epÍdoto, estaurolita,
sillinanita e rutilo. Ern rnenor quantidade são ainda
encontrados os minerais granada, tremolita, hiperstênio,
tit.anita, espin6lio, cianita, anatásio, andaluzita e

perowskita.

Da assembléia presente apenas os rnine¡ais
nais abundantes são encontrados nos dois intervalos gra

nulonétricos analisados, 0,2S0-0,125nm e 0,125-0,06Zinn.

Os denais minerais encontram-se preferencialnente na

fração nais fina.

A Tabela 5 apresenta a descrição dos prin
cipais minerais pesados transparentes não nicáceos e

suas prováveis fonte s .
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5.6.2.2 - Ãrea s f ontes

Estudos de rninerais pesados na tentativa
de caracterização das fontes prinárias dos sedimentos

presentes na planÍcie lagunar de Cananéia-Iguape já fo-
rarn realizados por diferente alltores (petri e Suguio,

1973, Barcelos , 1975) .

Petri e Suguio (1973) estudando a assem_

b1éia de pesados da região lagunar constataram a abun-

dância ern ordern decrescente dos rninerais: clorita, tur-
¡nalina, apatita, zircão, sillinanita e rutilo e con-
cluen ser essa associação coincidente corn a associação

reconhecida pelos autores (petri e Suguio, 1969) en se_

dinentos pré-canbrianos do Grupo Açungui.

Barcelos (1975) , estudando os diversos an

bientes deposicionais da ilha Conprida, conclui que

dentre a assembléia de pesados encontrada, os rninerais
cianita, estaurolita e sillimanita setiarn provenientes
prefe renc i almente de netassedimentos do Grupo Açungui,
enquanto que turnalina, hornblenda, epÍdoto, zircão, ru_
ti1o, titanita, hiperstênio, monazita e apatita seriarn

originários principalnente de gnaisses, nigmatitos e

granitos do Conpleto Cristalino.

Da análise dos trabalhos citados, bem co_

rno dos dados obtidos (Tabela ó) , fica evidenciada a con

tribuição de fontes distintas aos sedirnentos atuais da

região lagunar de Cananéia-Iguape.
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0 grau de contribuição de cada una das

fontes, netassedimentos do Grupo Açungui e do Complexo

Cristalino, é de difíciI deterninação, pois são encon-

trados distintos graus de arredondarnento, para urn nes-
no nineral, principalmente nas áreas 1inÍtrofes da re_

gião lagunar indicando origem e graus de transporte e

ret raba tharnento diversos.

A verificação do índice de maturidacle (ín

dice ZTR) desses sedinentos, parece corroborar a idéia
de existência de fontes de contribuição distintas, pois

verifica-se que enquanto a anostra da Fornação parique

ra-Açu apresenta alto valor de ZTR (> g0%) e a anostra
da Fornação Canan6ia valores médios (402), os sedirnen

tos recentes da região lagunar apresentam valores ex_

tTenanente diversificados (de 4eo a Sïeo). porérn, mesrno

nestas condições cabe ressaltar a irnportância de algu_
nas associações presentes cono a predorninância de horn

blenda e a presença de hiperstênio.

A abundância de hornblenda leva a tTaçar
cono fonte paleossarnas anfibolÍticos do conplexo rnigrna

titico, enquanto pequenos corpos anfibolíticos encrava

dos no Grupo Açungui-São Roque poderian contribuir se_

cundariarnente con este rnineral.

A associação hornblenda/hiperstênio re_

força a afirmação e sugere ainda uma provável contri_
buição a partir de corpos granulíticos, rnais especifi-
canente chamoqui to s (hiperstênio-granulitos) .
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A presença de turmalinas e zircões rnui-

to bem arredondados junto a grãos angulosos 1eva a ad-

¡nitir tanbén una possíve1 contribuição de sedirnentos

pré-existentes como área fonte.

As tur¡nalinas ricas en inclusões seriarn

mais típicas de derivação de rochas netanõrficas, en-

quanto que turmalinas con crescimento secundário evi-
dencian rnais especificarnente derivação de rochas meta-

nórficas de baixo grau do Grupo Açungui - São Roque

(Yarnanoto et al. I97 7) .

0 nineral perowskita, pela prirneira vez

detectado na região, é nineral característico de ro-
chas alcalinas insaturadas, portanto en prineira hipó-
tese poderian ser derivados dos corpos alcalinos aflo-
rantes na região lagunar (Morro de São João e Morrete).

Ressalta-se porén, que essas rochas alcalinas afloran-
tes são de cornposição ácida (não insaturadas) que pïes

cinden do mineral perowskita, donde se conclui que es-

se nineral de'va ser proveniente de outras rochas alca-
linas insaturadas, não aflorantes na planÍcie sedinen-

tar de Cananéia-Iguape.

5.6.3 - Anãl i se de carbono orgâni co

0s cotìstituintes orgânicos nos sedinen-

tos são bastante sensíveis aos diversos fatores que

condicionam os processos de deposição, assunindo a rna-

téria orgânica, portanto, um caráter esclarecedor quan
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do combínada com algunas das propriedades de rnassa dos

sedirnentos (Bader, 1955). A natéria orgânica é possí

ve1 de una lenta porén gradual deconposição, sendo os

seus constituintes não nitrogenados pouco resistentes
en relação aos nitrogenados (Maglioca e Kutner, 1964).

Foram reali zadas Z0S aná1ises de carbono

orgânico en sedinentos de fundo da região lagunar vi-
sando determinar de que rnodo a distribuição regional
desse elernento é afetada pela conjugação de fatores
tais cono: conforrnação fisiográfica regional e propaga

ção da onda de naré.

A determinação de carbono orgânico foi
efetuada através do método de Gaudette et al. (1g74)

que se baseia na oxidação (exotérnica) do carbono con

dicrornato de potássio e áciclo sulfúrico concentrado.

A tabela ne 7 nostra os resultados obti-
dos, onde pode-se observar que os valores de carbono

orgânico apresentan-se no geral relativanente baixos
(< 1?), sendo os teoïes nais elevados encontrados no

mar de Cananéia junto a cidade de Cananéia (C - 148,

149, 245), junto aos conjuntos de ilhas Boqueirão (C-

30) e Furados (C - 46,47, 50) ben coao na reentrância
existente junto a ponta do Frade (C-51).

Valores ¡nais elevados forarn tanbén

tectados na confluência da baía de Trapandé e nar

Cubatão (C-138, 139), bem corno na região central
baÍa de Trapandé (C- 70, 74, gI, S3).

de-

de

da
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De rnodo geral , os teores rnais elevados de

carbono orgânico estão associados a sedinentos de granu
lação fina que se encontram depositados nas porções de

circulação rnenos intensa, cojno as regiões do canal do

mar de Cananéia, onde estão localizadas os conjuntos de

ilhas e a porção central da baía de Trapandé.

A região do rnar de Cananéia portanto de_

nonstra possuir condições para una deconposição dos na_

teriaís orgânicos nenos intensa, ernbora baixos teores
fossen de se esperar para essa porção da região lagunar
principalnente pela ausência de rios verdadeiros que

possibilitassem um maior aporte de detritos orgânicos,
especialrnente de origen vegetal.

Diferentenenfe, para a baía de Trapandé e
a junção do ¡nar de Cubatão erarn aguardados naiores teo_
res na desernbocadura dos rios de porte médio cono o lta
pitangui e o das Minas, fato esse que não ocorte o que

vern a dernonstrar que os sedimentos transportados por' es

ses rios não ven a se depositar na sua foz nais sin na

porção mais central da baía de Trapandé, ou então que

sendo esses rios provenientes das serras e possuindo
fluxo nuito rápido, sejam pobres en natéria orgânica.

Maglioca e Kutner (I964) , estudando o con
teúdo orgânico d,os sedi¡nentos de fundo da região lagunar
através da relação carbono orgânico/nitrogênio obtiveran
conclusões sernelhantes as aqui expostas ernbora ern seus
estudos tenharn obtido ¡naiores teotes de C orgânico, vis
to teten trabalho apenas con a fração silte_arfJila, en_
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quanto que aqui considetanos a anostra bruta,

Porén, os maiores teores de carbono orgâ-

nico obtidos estão associados a faixa de sedinentos pe-

lÍticos encontrados na região da pedra do Tombo (rnar de

Iguape), demonstrando não apenas as baixas condições de

circulação e portanto nelhores condições de preservação

dos nateriais orgânicos, ben cono a efetiva contribui-
ção de sedimentos finos e materiais orgânicos do rio
Ribeira de Iguape através da ligação do Valo Grande.
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6. Conc lusões

6.'| - Os padrões de distribuição dos sedimentos de

fundo, na região lagunar de Cananéia-Iguape, estão in-
tinanente ligados ao ¡necanismo de circulação geral, cu

jos fatores condicionantes principais são as correntes

geradas pelo novirnento das narés e as descargas de

águas doce. Porérn, um melhor entendinento do rnecanis-

mo de circulação geral na área só será conseguido atra
vés de rnedições sinóticas, por un longo espaço de tern-

po-

6.2 - As características fisiográficas, hidrodinâni

cas e o padrão de sedimentação de fundo na área perni-
ten individualízar os canais lagunares apresentando ca

da qual conportamentos hidrodinârnicos próprios e conse

qtlen t e s respostas sedinentares:

6.2.1 - Mar de Cananéia - Corn característica
de canal meandrante de fluxo bidirecional , apresenta

feições de crescimento (conjuntos de ilhas), nas por-

ções mais rasas do canal , runo ã barra de Cananéia.

A essas feições deposicionais contra-

põen-se fenômenos erosivos associados às rnargens cônca

vas dos meandros, onde tamb6n se localiza o canal assi

métrico de circulação principal .

As caracterÍsticas apresentadas pelas

feições deposicionais deterninam cono resultante final
a predominância do processo de maré vazarrte para este

trecho da região lagunar. Uma atenuação da energia de
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tTansporte que se mostra nuito efetiva na ponta da

Aroeira (confluência dos ¡nares de Cananéia, Cubatão e

Pequeno), ocorre na altura da cidade de Cananéia onde

a inftuência, próxína do rneio externo (oceano), cria
condições de represamento e de inversão de fluxo. Es-

sa inversão do ftuxo residual de fundo, junto a barra
de Cananéia, é devida a corrente de naré enchente da

barra de Cananéia que, ao penetrar com intensidade no

nar de Cananéia, opõe-se a tendência de fluxo inverso,
atenuando a corrente de naré enchente através dos pro-
cessos de mistura das águas. A lesposta sedirnentar a

este necanismo hidrodinâmico é o desenvolvinento de

uma região de mistura de sedirnentos ma1 selecionados

con alta porcentagem de pelitos, que se estende ou re-
trai nar de Cananéia adentro, conforrne o nÍvel de corn-

petência tenporária das correntes de naré enchente ou

vazante.

O outro extremo do rnar de Canan6ia nos_

tTa cara.cterísticas hidrodinânicas de fluxo de alta
conpetência de transporte, apresentando sedinentos ar.e

nosos be¡n selecionados no trecho entïe as pontas da

Aroeira e do Frade.

Com o fechamento do canal do Valo Gran-

de, o fluxo de naré vazaîTe pelo nar de Cananéia tende

rá a dininuir acaïtetando urn decréscino no transporte
de sedimentos finos ern suspensão, que em patte se depo

sitavam junto ãs nargens convexas dos neandros do rnar

de Cananéia, provocando também una atenuação da corren
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te junto à ponta da Aroeira. Essa atenuação de cor.ren-

te resultará en decréscino de transpolte de fundo crian
do condições para que a ponta da Aroeira retome sua

tendência de créscinento no sentido da ilha Cornprida,

analogarnente ã poieta do Frade, cujo crescirnento se dá

no sentido da ilha de Cananéia.

6.2.2 - Mar Pequeno - Igualnente ao mar de Ca-

nanéia este tTecho de canal apresenta predominância da

corrente de naré vazanLe sobre a de maré enchente.

O canal do mar Pequeno apresenta alta
conpetência remobilizando e transportando os sedirnen

tos predominan t enen te arenosos nesmo junto ãs feições

deposicionais (ilha do Rodrigues).

6.?.3 - Mar de lguape - Na região da pedra c1o

To¡nbo, ten-se uma larga faixa de canal onde a ação hi-
drodinânica é pouco acentuada.

A tesposta sedimentar a este fenôneno hi
drodinânico é a fornação de una extensa faixa de sedi-

mentos na1 selecionados, con grande predoninância de se

dinentos pe1íticos.

O aporte desses sedimentos pe1íticos ao

canal do nar de Iguape ocorria principalnente pelos

rios Sorocabinha e Ribeira de Iguape através do canal

do Valo Grande.

A grande atuação da corrente de naré en-

chente, sonada a ação da corrente fluvial proveniente
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do Valo Grande, entre a cidade de lguape e a pedra do

Tonbo, é evidenciada pelas feições sedimentares presen

tes na áTea, Durante a prearnar essa corrente fluvial
tende a fluir no sentido da pedra do Tonbo, enquanto

na baixamar e1a bloqueia parcialrnente a corrente prove

niente da pedra do Tonbo, deslocando-a para a área si-
tuada entre a ilha Conprida e o centro do cana1,

Esta interferência do fluxo fluvial do

Valo Grande, que deflete a corrente de vazante da pe-

dra do Tonbo propicia a ocorrência de pequenos vórti-
ces e deflexão de sentido das correntes, principalnen-

te junto ãs margens da ilha Cornprida e do continente,

possibilitando o aparecinento nesses locais de condi

ções hidrodinânicas propÍcias a deposição de sedimentos

finos (siltes e argilas).

Entre a saÍda do Valo G¡ande e a barra

de Icapara, fenôneno senelhante ao descrito para a bar

ra do mar de Cananéia pode ser observado porén, devido

a nenor competência da corrente de naré enchente que

entra pela barra de Icapara en relação à barra de Cana

néia, alén da interferência do fluxo do Valo Grande a

zona de fluxos opostos e nistura de sedinentos apresen

ta-se menos extensa.

Por outro lado, este aparente equilÍbrio
entre rnarés enchente e vazante nesta região possibili
ta a fornação de extensos baixÍos arenosos.
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Com o fecharnento do canal do Valo Gran-

de, estabeleceu-se tendência a ação nais efetiva da

corrente de naré enchente, na região da barra de Icapa

la, acarretando urn aprofundanento do canal de acesso a

região lagunar, bem corno a una nelhor delineação dos

neandros, com un de s envo lvirnent o rnais ptonunciado das

áreas de erosão e deposição.

6.2.4 - Mar de Cubatão - O canal apresenta em

toda a sua extensão, características flutuações na in-
tensidade do seu f1uxo, ocorrendo nomentos de fluxo in
tenso até águas paradas e inversão de fluxo, o que su-

gere a presença de pequenos vórtices e deflexões no

sentido das correntes principalnente junto as nargens,

Essa caracterÍstic.as hidrodinânicas acarretan uma gran

de nistura de sedinentos que se apresentan nuito pobre

nente selecionados.

A resposta sedinentar, ao fenômeno de

encontro de correntes, de sentidos opostos, junto a

foz do rio Iririaia-Açu, descrito por Miniussi (1959),

não se apresenta tão evidente quanto ao tonbo da pedra

do Tonbo. Una pequena variação nas características dos

sedirnentos de fundo dessa área cono pedta de seleção,

dininuição do diânetro médio das partículas e un aunen

to nos teores de calcário, apenas denotan urna variação

das condições de energia ambiental , não sendo suficien

te para caracterização desse fenôneno cono de tonbo das

águas.
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De naneira geral, pode-se afirnar que

entre a f.oz do rio lririaia-Açu e a baÍa de Trapandé,

as pTeamaTes atuan de maneira rnais efetiva na deposi-

ção e redistribuição dos sedimentos de fundo do que as

baixarnares. Essa tendência já havia sido nanifesta-
da por Kutner (1962), enbora o grande aporte de sedi-
nentos finos provenientes dos rios que desembocam no

nar de Cubatão acarretassen un ceïto nascaranento das

feições deposicionais dessa porção lagunar.

6.2,5 - baía de Trapandé - As características
hidrodinânicas da baÍa de Trapandé nostran una ação

naís intensa das cotlentes na nargen da ilha do Cardo-

so, ficando o fluxo de rnenor intensidade na região cen

tral e junto à nargen da ilha de Canan6ia.

Essas caracterÍsticas são resultantes
da conjugação dos necanisrnos de narés enchente e vazan

te que penetran pela baÍa e se deparam con sentidos in
versos de fluxo. Na naré enchente este fluxo inverso
é resultante das correntes fluviais dos rios que desa-

guan na baía e na rnar6 vazante com a corrente provenien

te do rnar de Cananéia. Corno resultado dessa interação
das correntes de narés enchente e vazante e do fluxo
fluvial ten-se a ocorrência de urna área de baixo grau

de energia na porção central da baÍa de Trapandé, apre

sentando uma maior concentração de sedirnentos finos
¡na1 selecionados.
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. A área de ocorrência desses sedimentos,

característicos de condições de baixo grau de energia,
é bastante pronunciada na região centtal da baía de

Trapandé, denonstïando a importância dos rios no trans
porte de sedirnentos em suspensão para a região da baía,

a1érn de nostrat a ação nais efetiva das prearnares so-
bre as baixanares nos necanismos de distribuição dos

sedirnentos de superfície de fundo.

6.2.6 - barra de Canan6ia - Enbora a tendência

da costa no litoral sul do estado de São pau1o, seja
de crescirnento ãs expensas do rnar, a conparação de do-

cunentos cartográficos e fotografias aéreas de épocas

diversas demonstra que a parte norte da ilha do Cardo-

so está sofrendo profunda erosão por cortentes longitu
dinais vindas de sudeste.

Pelo. canal principal passa una grande

massa de água resultante do jogo das correntes de rnaré,

No rnecanismo de naré enchente a nassa de água divide-
se ern duas porções, sendo a mais volurnosa delas dirigi
da para a baía de Trapandé enquanto a outra penetta no

rnar de Canané i a .

Na vazante as correntes vindas da baía

de Trapandé e pelo mar de Cananéia se encontTam e

fluen pela barra ern direção ao nar aberto.

Essa intensa ação hidrodinânica associa

as correntes costeiTas e ondas que se opõem ao flu-
de saída ocasionarn não apenas a deposição de sedi-

da

XO



99

nentos junto a barra, formando urna auréo1a arenosa de

obstrução ao canal de circulação principal, como tam-

bén promovem os processos erosivos junto ãs rnargens

da ilha do Cardoso.

Urna outra auréo1a de sedirnentos tanbén

é fornada na parte interna da região lagunar, ern fren-
te ao canal da barra de Cananéia. En virtude da divi-
são da correntes de naré enchente e do encontTo das

coÌrentes de naré vazarrte a porção junto a ilha de Ca-

nanéia, na área da barra, não sofre o ernbate direto das

correntes, gerando una área de menor energia para onde

são renobilizados os sedinentos devido a pequenos vór-
tices e deflexões do sentido das correntes,

6.3 - Não existe em toda a região lagunar, predorni-

nância de un mecanisno de corrente de naré, enchente

ou vazante, na distribuição dos sedinentos de superfí-
cie de fundo, A predoninância de un ou outro mecanis-

no na região depende da conjugação de una série de fa-
tores, como a físiografía do trecho considerado, o

aporte de água doce e a carga sedimentar dos rios que

desaguarn na ãrea, a1ém da própria ação hidrodinâmica

da região lagunar.

6.4 - A1én disso verifica-se una relação direta en-

tre as áreas de rnenor nÍvel de energia e de maior con-

centração de sedinentos finos, piol' selecionados com

altos teores de calcário e carbono orgânico, Essas

regiões apresentan melhores condições para o estabele-

cinento e nanutenção de populações anirnais e vegetais
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cono as encontradas nos complexos de nangue.

6.5 - A fonte prinária de suprinento de sedirnentos

para a área foran as rochas do Complexo Cristalino e

os metassedinentos do Grupo Açungui.

A ocorrência de distintos graus de ar-
redondamento, para un nesmo rnineral, indicando trans-
porte e retrabalhanento diversos, principalmente nas

porções extrenas da área, nascara o grau de contribui-

ção de cada urna das fontes. Un estudo nais detalhado,

evidenciands não apenas a associação, mas principalnente a

forna e freqtlência dos ninerais pesados permitiria urn

rnelhor conhecirnento acerca dessa questão.

6.6 - 0s atuais sedimentos de fundo da região lagu-
nar cornpõen-se p re dominantenente de sedimentos arenosos

retrabalhados da Formação Cananéia, bern como de sedi-

nentos argilo-arenosos de origen flúvio-lagunar deposi

tados en zonas erodidas da Forrnação Cananéia durante a

transgressão Santos.

6,7 - Con o fechamento do Valo Grande cessou a rnaior

contribuição de sedinentos continentais tÍansportados

ern suspensão à região lagunar, o que deverá pïomover

nodificações na dinâmi ca ð.a região Iagunar principal-
mente da barra de Icapara e do trecho conpreendido en-

tre a pedra do Tonbo e aquela barra.

6.8 - A inexistencia de urna gradação perfeita do

anbiente marinho para fluvial, na região de Cananéia -
Iguape, tipica de regiões lagrmares, deVe-se a fatores locais e

regionais que alteram as cóndições de desenvolvimento noÌrnal da

laguna.
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