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Este trabalho
16gica dos depõsitos marinhos
sos, aflorantes ao longo da P

nhaén, envolvendo basicamente
ralogia e morfometria.

A planície costeira de Peruíbe-Itanhaém constitui
-se numa faixa de cerca de 25 km de extensão contínua de sedirnen

tos quaternários regressivos situada no litoral sudoeste do Esta

do de São Paulo, apresentando largura variável desde 4 - a-t6* 14

Kn. e altitudes entre Q.. e !4,."m-. Tem como fronteiras nattlrais a

Serra do Peruíbe (subsidiárì-a da S.erra do Itatins), a SW, o Mor-

ro do Poço de Anchie ta e os morros Botoruçu, Araraú, e Novo Mun-

do, a NE, e a Serra das Laranjeiras (subsidiãria da Serra do

Mar), [â parte interior

En'Lre o flanco norte da Serra do Peruíbe e a por-

ção meridional da Serra das Laranjeiras, define-s€, parcialmente

controlado por lineamentos associados ã Falha de Itariri, o sis-
tema flúvio-paleolagunar dos rios Preto e Branco de Peruíbe, €D

quanto na extremidade oposta da planície (NE), ocorre outro sis-
tema semelhante, compreendendo os rios honõnimos de Itanha6m. Es

tes dois sistemas flúvio-paleolagunares constituern as únicas zo-

nas de sedimentação areno-lamosa aflorantes na planície, apresen

tando-se nas demais áreas extenso lençol de sedimentos tipicamen

te arenosos (% fração areia > 94eo). A continuidade deste lençol
arenoso 6 interrompida apenas por pequenos afloramentos do emba-

samento cristalino na região de .Bairro dos Prados e Abarebebê,

cujo caráter paleolagunar pleistocênico é sugerido pela presen-

Çâ, em furos <le sondagem, de níveis m6tricos de material petíti-
co escuro. Mais a NE, o cristalino volta a aflorar na Pedra dos

Jesuítas, hoje ainda ilhada pelas águas, notando-se localmente

ligeiro encurvamento no alinhamento de paleocordões holocênicos.

RESI.IMO

corrt6m una caracterízaçáo sedimento

, com ênfase aos sedimentos areno-

lanÍcie costeira de Peruíbe - Ita-
distribuição granulom6trica, mine-

-xv1-

A porçao arenosa da cobertura sedimentar da Planí
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cie de peruíbe-Itanha6n pode ser subdividida en três faixas para-
lelas ã linha de costa i a faixa dos holocânicos . sedimentos

cle praia atual (últimos 3000 anos) , com 50 a 100 m de largura , a

faixa dos sedimentos holocênicos interiores (5500 e 3000 anos A"

p.), com largura de at6 1,5 kn e a faixa de sedimentos pleistocê-
nicos; com largura variáve1, porém sempre Superior a das duas fai
xas nais externas.

A distinção, a níve1 sedimentolõgico, entre estas

três unidades de sedimentos regressivos foi um dos objetivos des-

te trabalho, tendo-se coletadO , paTa isso, 26 amOstras na faixa
praial , 17 na faixa holocênica interior e 5 4 na 'atea pleis tocêni-
cã, além de 1ó amostras de regolito das zonas de afloramento cris
talino circunj acentes e de sedimentos fluviais, destinadas a infe
rência de ãreas-fontes atrav6s de estudos de minerais pesados. Se

dimentos areno-lamosos do sistema flúvio-paleolagunar não consti-
tuíram interesse central desta pesquisa, tendo-se amostrado ape-

nas 5 pontos na região de Peruíbe especificamente relacionada ã

deposição da "1ama negra" extraÍda païa uso cosnético e medici-
nal. Nestas 5 amostras, alérn dos estudos norfom6tricos, granulom6

tricos e mineralógicos, efetuou-se um fracionamento de material
coloidal e argiloso, com dosagem de nat6ria orgânica e difratome-
tria semi-quantitativa de argilo-minerais por fração.

O tratamento matenático-estatístico dos resultados
granulométricos , visando sua interpretação, incluíïam a obtenção

dos quatro momentos, segundo método gráfico clãssico de Folk e

Ward, tendo-se subseqtlentemente utilizado estes momentos para a

confecção de diagrarnas binãrios de dispersão, diagrama de Sahu

por unidade sedimentar, correlação linear paramétrica de Pearson

com coordenadas geográficas e mapas de superfície de tendência de

regressão núltipla. Parânetros mineral6gicos de diferentes unida-

des sedimentares foram comparados entre si pelo m6todo do qui-qua

drado (X2), além de submetidos a testes de corretação linear com

a coordenada geográfica, estes aplicados tanbém ãs variãveis mor-

fonétri cas .

i

l

ì
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A variação dos parâmetros granulom6tricos estatÍs
ticos ao longo da planície, avaliada nos testes de correlação 1i
near e nas superfícies de tendência, sugere que os sedimentos a-
renosos das três faixas regressivas foram transportados e deposi
tados por correntes de deriva longitudinal, orientadas segundo o

mesmo rumo observado hoje, isto ê, de SW para NE. A influência
destas correntes na sedinentação não teve, todavia, a mesma in-
tensidade nas diferentes faixas, indicando que outro(s) fa-tor(es)
deve ter incidido com importância variãve1 no decorrer da histó-
ria deposicional. Estudos de proveniência de certos minerais pe-
sados (andalusita, cianita, estaurolita), revelando sedimentos
submeïsos da plataforma continental como 'aìea fonte prováve1, pêr
mitem apontar a migração transversal de material da antepraia,
induzida por abaixamento do nÍvel relativo do mar, como segundo

f ator de se dirnent ação .

De acordb com a variação de importância relativa
das correntes SW-NE no ternpo, diagnosticada pela maior ou menor

nitidez na queda do parâmetro desvio-padrão ao longo desse rumo,

e de acordo com a variação de abundância de pesados oriundos da

plataforrna continental, a atuação da deriva litorânea na sedimen

tação foi mais efetiva durante a forrnação da faixa holocênica in
terna. As areias desta faixa foram depositadas preswnivelnente du

rante o período de nível relativo do mar quase constante ocorri-
do entre 5500 e 3000 anos 4.P., logo após o auge da Transgressão
Santos. Entre 3000 e 1800 anos 4.P., fase para a qual se admite
um abaixarnento Suave, por6n contínuo de nível relativo do mar,
teria ocorrido a sedimentação da faixa de praia atual, com retra
balhamento por vaiv6n intensificado nos últirnos 1800 anos. Estes
fatores teriam encoberto a influência de correntes de deriva,
justificando a pouco evidência de seleção longitudinal nas a-
reias praiais modernas. Conforme ilustrado pelo Diagrama de Sahu,

as condições energ6tic"as de deposição destas areias diferem sen-

sivelmente das condições deposicionais das areias holócênicas in
ternas e pleistocênicas, sugerindo uma sedimentação praial con-

ternporânea preponderantemente comandada pelo espraiamento, €fl

contraste ã sedimentação mais antiga, que se deu principalmente



ao longo de barras de arrebentação, parte delas
forma de alinhamentos de cordões.

Variações geogrãficas nos parânetros granulom6tri
cos , evidenciadas atrav6s dos mapas de tend,ência, indicam que a

evolução, poT acreção sedimentar, da geomorfologia costeira da

planície, refletiu-se nas características da pr6pria sedimenta-

ção. No início da regressão pleistocênica, as encostas dos mor-

ros de Boturuçu, Araraú e Novo Mundo, no extremo nordeste da pa-

leocosta, criaram contlições locais de praia de alto declive, ti-
po reflexivo, favorecendo o aumento de diâmetro m6dio no rumo

da deriva. Com a progradação gradativa da costa, o declive da

praia a NE baixou at6 igualar-se ao da região de Peruíbe, tornan

do a praia tipicamente dissipativa (queda de diârnetro n6dio no

rumo da deriva) em toda extensão ainda no decorrer da regressão

pleistocênica. No Holoceno, quando a linha de costa' em seu avan

ço progressivo rumo ao mar, atinge,a NE, o afloramento de crista
lino do Morro do Poço, surge nesse loca1, uil efeito de bloqueio
e anulação de correntes de deriva, com conseqllências granulon6-

tricas e geomorfológicas visíveis.

A seleção granulon6trica e morfométrica na fração
areia de sedimentos da zoîa f1úvio-paleolagunar de Peruíbe é in-
ferior a das areias do lençol que recobre maior parte da planí-
cie, reconhecendo-se a existência de áreas fontes distintas ã jg"

sante e a montante dos dep6sitos psamo-pe1íticos. Semi-quantifi-
cação de argilo-minerais e dosagem de mat6ria orgânica, executa-
dos nas frações argilosa e coloidal destes sedimentos, eviden-

ciam origem predominantemente continental (detrítica) para a na-

t6ria argilo-orgânica da fração argila e origern por amadurecimen

to secundário in sítu (neoformação e transformação) para a mat6-

ria argilo-orgânica coloidal

_ix_

preservada na



This work contains a sedimentological characteri-
zation of rnarine deposits, with enphasis to sandy sediments, out

croping along the Peruíbe-Itanha6m coastal plain' envolving ba-

sically granulometrical distribution, mineralogy and morfometry.

peruíbe-Itanha$m coastal plain consists in a con-

tinue strip of Quaternary regressive sediments situated in the

southeast littoral of São Paulo State, with 25 km of extension,

width variable from 4 to 14 km and altitudes oscillating between

0 and 14 m. This plain is bordered. by the "Serra de Peruíbe"

(subsidiary of "Serra do Itatins"), to SW, the Morro do Poço de

Anchieta and Botoruçu, Ararari and Novo Mundo mounts, to NE' and

the "Serra das Laranjeiras" (subsidiary of "SerI'a do Mar"), in
the internal side.

ABSTRACT

Between the north boundary of "serra do Peruíbe"

and the southern portion of "Serra das Laranjeiras", the fltrvia1
- paleolagoonal system of Preto and Branco rivers of Peruíbe oc-

curs, partially controlled by lineaments associated to Itariri
Fault. On the opposite extremity of the plain (NE), another simi
1ar system takes place, comprising the hornonimous rivers of Ita
nhaém. These two fluvial-paleolagoonal systems are the unique

zones of sancl-mucldy superficial sedimentation in the plain since

aSinotherp1aceSanextenSesandysheetispreSent(9osand>
b. 94e"). The continuity of this sandy sheet is interrupted only by

small crystalline rocks outcrops at Bairro dos Prados and Abare-

bebê region. A paleolagoonal character to this region is sug-

gested by the presence, in sondage holes, of rnetric banks of

dark pelitical material. Towards NE, the crystalline basement

turns t.o cutcrop at Pedra dos Jesuítas, that is sti1l nowadays

an island, and it is observecl locally a light arching in the a-

lignnent of holocenic paleostrings '

The sandy portion of sedimentary covering of Pe-

ruíbe-Itanha6m Plain can be subdivided into three strips that are
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paralle1 to the coastline: the strip of modern shore holocenic se

diments (1ast 3000 years) , 50 to 100 n wide; the strip of inter-
nal holocenic sedirnents (5500 to 3000 years B.P.), ti11 1,5 km

wide,and the area of pleistocenic sediments, with variable width,
but always bigger than the widths of externer strips.

The distinction, at sedimentological context, arrrong

these three regressive sedimentary unities was one of the pur-
poses of this work, having been collected for this 26 sanples a-
long the shore strip, 17 samples along the internal holocenic
strip and 54 sanples in the pleistocenic area. Additionally 16

samples of regolite were collected in the neighbouring crystalli-
ne zones and fluvial deposits, designed to the inference of source
areas through heavy minerals studies. Sand muddy sediments from
fluvial paleolagoonal systems did not constitute subject of cen-
tral interest in this work, having been shown only 5 points at
the specific region of PeruÍbe related to deposition of "lama ne-
gra" (black nud) extracted for cosmetic and medicinal uses. These

5 sanples, besides morfometrica1-, granulometrical and mineralogi-
cal studies, were submitted to separation of clayey and co11oida1
fractions, with organic matter determination and semiquantitative
difratonetry of cLay minerals by fraction.

The mathematical and statistical treatment of gra-
nulometrical results comprised the obtention of the four moments,

according to the classical graphic method of Folk and Ward, hav-
ing been used these moments to the construction of dispersion bi
nary diagrams, Sahu diagram by sedimentar unity, linear parametric
correlation of Peaïson with geographic coordenates and. tre.nd
surface maps of multiple regression" Mineralogical parameters of
different sedimentar unities were compared by X2 nethod and were

subjected to tests of linear correlation with geographic coorde-
nates , these tests being applied to rnorfometrical variables, too.

The variation along the plain of granulonretrical
statistical parameters, evaluated by linear correlation tests and

trend surface analysis, suggests that the sandy sediments of the
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three regressive strips were transported and deposited. by long-
shore currents, orientated according to the same direction obser-
ved nowadays i.e., fron SW do NE. The influence of these cur-
rents over the sedinentation have not had the same intensity at
the different strips, indicating that other agents must have

acted with variable importance along of the depositional history.
Provenance studies of certain heavy minerals (andalusite, kyani-
tê, staurolite) , revealing submerse sediments of continental shelf
as probable source area, indicate the transversal nigration of
offshore material, induced by lowering of relative Sea 1eve1, as

a second factor of sedimentation

According to the variation in tine of relative in
portance of SW-NE currents, diagnosticated by the bigger or smaller

sharpness in the decrease of standard deviation parameter along
this bearing, and according to the variation in abundance of heav
y minerals derived from the continental shelf, the action of long
shore drift on the sedimentation attained its largest effectiveness

during the formation of internal holocenic strip. The sands of
this strip were deposited presumably during the period of almost
constant relative sea level occurred between 5500 and 3000 years
8.P", just after the peak of Santos transgretion. Between

and 1800 years 8.P., period to which was admited a weak and con-
tinuous lowering of relative sea leve1, would have occurred the
sedimentation of the modern beach strip, with a reworking by

swash and backwash intensified along the last 1800 years. These

factors would have hidden the influence of longshore currents,
justifying the scarce evidence of longitudinal sorting in modern

beach sands. According tothe illustration by the Sahu Diagram, the
energetic conditions in deposition of these sands differ sensibly
to depositional conditions of pleistocenic and internal holocenic
sands, suggesting that the beach contemporaneous sedimentation is
commanded by beach spreading, in contrast to more ancient Quater-
nary sedimentation, that was essentialy along surfing bars, today
partiaLly preserved in alignments of strings.

Geographic variations in granulometrical parameters,

evidenced by trend surface maps, indicate that the evolution of

3000
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coastal geornorphology by sedirnentary accretion reflected on the
characteristics of the sedimentation. In the beginning of the
pleistocenic regression, the hillside of Bot.Oruçu, Araraú and No

vo Mundo mounts, placed in the northeast extreme of the paleo-
coast, would have created local conditions to high slope (refle
xive type) beach, propitiating the increase of mean grain size
in the bearing of the longshore drift. With the gradative progra
dation of the coast, the beach slope to NE would have lowered

ti11 equali zLng to the Peruíbe region, making the beach tipical
Iy dissipative (decrease of mean grain size in the bearing of
drift) along its whole extention, yet during the pleistocenic re

gression. In the Holocene, when the coastline continues its pro
gressive advance into the Sea and attains , to NE, the Crystalline

outcrop of Morro do Poço, appears at this local, an effect of
obstruction and annulment of longshore currents that has granulo
metrical and geomorphological consequences.

The granulometrical and morphometrical sorting in
the sand fraction of the fluvial-paleogoonal sedirnents of Peruí-
be is inferior to the sorting of the sands of the sheet that
covers the biggest part of the plain, suggesting the existence
of distinct source area to upstream and downstream of tide cur-
rents. Semiquantification of clay minerals and organic matter
determination, made on cLayey and col1oida1 fractions of these
sediments, evidence a predoninantly continental (detritical) ori
gin for the clay-organic material of cLay fraction and a second-
ary origin by maturing in situ (neoformation and transformation)
for the co11oida1 clay-organic material
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1. OBJETIVOS

Nesta dissertação, é esboçada a provável história
deposicional quaternãria no setor de costa que hoje constitui a

Planície de Peruíbe-Itanha6m, no litoral sudoeste do Estado de

São Paulo, através de um levantamento das características granu
lom6tricas, mineralógicas e morfométricas dos sedinentos areno-
sos . subsuperficiais. A interpretação geológica a partir de pa-
râmetros texturais de Folk e Ward, assunto tratado na literatu-
ra de modo não raramente obscuro, 6 enfatisada. Mereceu atenção
especial ainda o problema da gênese e sedimentação da denomina-

da lama negra de Peruíbe, ã qual se atribuem propriedades nedi-
cinais , estudada tamb6m quanto a conteúdo de matéria orgânica,
teores de Rb e Sr, radiação y total e conposição semiquantita-
tiva de argilo-minerais.

O trabalho 6 introduzido por uma breve apresenta-

ção da â¡ea, contendo uma compilação bibliográfica, acrescida
de observações de campo, do conhecimento sobre o embasamento

cristalino, a cobertura sedimentar aflorante e subsuperficial,
a sedimentação atual, a arqueologia e a geomorfologia. Na segun

da parte da dissertação o são descritos os m6todos empregados em

campo e em laboratório e os recursos utilizados para tratamento
estatístico de resultados analíticos. A terceira parte cont6m a
interpretação destes resultados com base nos vários n6todos de

tratamento aplicados. Finalmente, na quarta parte, apresentam

-se as conclusões sobre a evolução da planÍcie arenosa e o sig-
nificado de parâmetros texturais em sedimentos arenosos costei-
ïos recentes, assim como a respeito da origern da lama negra de

Peruíbe.



z. GEoLocrA DA Ãn¡R

Z.L Localização da Ãrea (mapa l)

A Planície de Peruíbe-Itanha6m (estampas L a B) cons

titui uma faixa costeira com direção aproximada N508, de cerca de

25 km de extensão e largura variável entre 4 e L4 km, que abran-
ge partes dos municípios homônimos. Ela é a quafta planície cos-
teira de São Paulo, a partir do extremo sudoeste do litoral do es

tado, avizinhando-se pelas planÍcies de Guaraú, Una e Jur6ia, a

SW, e ltanha6m-Mongaguâ, a NE. A área ê linitada pelos paralelos
z4cL2' e 24ç20' a s do.Equador (coordenadas uTM 73zs¡,t e 73oau¡ 

e

pelos meridianos 47e02' e 46e49' a W de Greenwich (coordenadas

UTM Zgsn e SfOP). Suas fronteiras naturais são a Serra do ltatins,
no extremo sudoeste, o Morro do Poço de Anchieta e o Rio ltanhaéin,

no extremo nordeste, a Serra das Laranjeiras, subsidiária da Ser-
ra 'do 

Mar o na parte interior, e o Oceano Atlântico (Praia de Pe-

ruíbe ou da Tapirema) na parte externa.

2.2, Embasamento Cristalino

-2-

As rochas cristalinas que circundam e poderiam ter
funcionado como áreas-fontes primárias para a planície podem ser
divididas em seis grupos: 1) rochas de facies granulito do Arquea
no a Protero z6ico Inferior (Complexo Itatíns) ; 2) rochas do Com-

plexo Gnáissico-Migmatítico do Proterozóico tvt6¿io a Superior; 3)

rochas ectiníti.cas do Grupo Açungui de idade protero z6ica supe-
rior; 4) rochas graníticas sin- a tardi-tectônicas em relação ã o

rogênese do Proteroz6ico Superior; 5) rochas cataclásticas cambro

ordovicianas; e 6) rochas ultrabásico-alcalinas do Jurássico-Ter-
ci ário .

2.2.I. Litoestratigraf.ía (mapa 3)

As rochas da facies granulito compõem uma dorsal
de direção E-W que sustenta a Serra do ltatins, Tepresentada na

região pelas serras subsidiárias do Peruíbe e do Guaraú (mapa L).
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0 linite norte da dorsal, seja com rochas gnáissico-mignatíticas
seja com sedimentos quaternários, 6 bastante retilíneo, refletin
do sua natureza de zorLa de cataclase associada ã Falha de Itari-
ri"

De acordo com Silva eb aL, (1977, 1978) , vários
tipos litol69icos integram o complexo granulítico de Itatins. Na

sua zoîa mais litorânea, ocorre o predomínio de kinzigitos (si1-
limanita-gtanada gnaisses) associados a granulitos com :pouco

feldspato alcalino (enderbíticos). Os kinzigitos (ponto de amos-

tragem PE-116) apresentam-se como rochas de coloração clara, cog

ferida por quartzo, plagioclásio e ortoclásio, e de granulação
m6dia a grosseira, contendo biotita e cristais subcentimétricos
de granada rósea avermelhada. Estud.os de composição d.as granadas

de Peruíbe, realizados por Girardi et aL. (1971), revelaram a1-

rnandina e piropo como constituintes principais, indicando condi-

ções metamórficas de facies granulito inferior. As estruturas co

mumente encontradas nos kinzigitos são estromatíticas, "scho1:
1en" e dobras, com faixas paleossonáticas "boudinadas" de compo-

sição enderbítica. Os enderbitos são, portanto, de idade presumi

velmente anter:ior aos kinzigitos. Eles predominam nas zonas mais

elevaclas e interiores do maciço onde, segundo Silva el aL.(1978),
aparecem geralmente compactos, de coloração Cinza' êsverdeado, e-

videnciando bandeamento suave a intenso. São petrograficamente
descri.tos por Egydio da Silva (1981), sob a denominação de "char
noquitos" , como rochas de composição quartzodiorítica, com p1a-
gioclásio , quartzo , ortoclásio pertÍtico eventual , biotita, hi-
perstênio, diopsí¿io e hornblenda, a16m de ztrcã.o e apatita como

aces sóri os .

As rochas do maciço granulítico do Itatins apre-
sentam evidências de as,cendência original básica, não só por sua

composição intermediária atr-ral , como pela associação com anf ibo-
litos e metabãsicas (Projeto Sudeste, Ig77), inclusive em forma

de diques (oan aneæo e estampas I a 11), Trata-se de rochas que

foram retrometamorfisadas, rejuvenescidas e rnigrnatizadas. Silva
et.aL, (op.cit. ) sugeriram que estes processos teriam envolvido
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três grandes ciclos de atividade tectônica: o Jequi6 (3400 a 2700
rn.a.), o T¡ansamazônico (2200 + 200 n.a.) e o Brasiliano (600 .l
150 n.a.). Egydio da Silva (op.cit, ) propôs que as rochas bás j_cas

arqueanas tenham sido metanorfisadas durante o Ciclo Transamazôni
co, em condições de catazona, constituindo nais tarde, no protero
zõico Superior, un alto estrutural ou "maciço mediano", com com-
poÍtamento de antepaís, o que the perrnitiu preservar-se parcial-
mente da remobilização metamõrfica e rnigmatização atuantes duran-
te o Ciclo Brasi-liano.

Segundo Silva ¿ú aL,(op.cit,), a S da Falha de Cu-
batão, o Cornplexo Gnáissico-Mignatítico acha-se representado por.
rochas policíclicas Transamazônico-Brasilianas. Na região de pe-
ruíbe-Itanhaém, estas rochas podem ser separadas ern três grupos
príncipais. 0 prineiro é o dos migmatitos honogêneos que ocorrem
no Morro dos Prados, nos norros da margem nordeste do Rio Itanha-
6m e na própria cídade de Itanhaém (PE-1i0, pE-131, pE-132). ,Na
descrição de Sil"va et aL. (op,cit. ), trata-se de rochas exibindo
estt'uturas anatexÍticas ou nebulíticas, mas cont.endo núc1eos anfi
bo1íticos e quartzo dioríticos ainda preservados da completa nig-
rnatização e homogenei zação. O segundo grupo é o dos migmatitos he
terogêneos, geralnente estromatÍticos, que ocorren en meio a pla-
taforma conti-nental , nas Ilhas Queinada Grande e Pequena, e no se
tor nordeste da planície, no Morro do BotoTuçu. O terceiro grupo
6 o de mignatitos oftalmíticos, biotita gnaisses porfiroblásticos
e augen-gnai.sses <1o Bairro dos Prados (Morro Butrapoan, ponto pE-

I24). Os três grupos associam-se indiferenciadamente na parte su-
doeste da Serra das Laranjeiras, compreendida entre o linite nor-
te do Maciço de Itatins e o limite sul dos maciços graníticos do
CÂêpepu (pontos PE-121 , 722, 126, L27),

Rochas metassedinentares do Grupo Açungui ocorrem
na fronteira nordeste da planície. 0 caráter tectônico de seu con
tato con as unidades adjacentes é sugerido por seu alinhamento
contínuo na direção SW-NE, coincidindo com o da faixa cataclásti-
ca da Falha de Cubatão. Nos flancos do vale do Rio Branco, afluen
te do Rio Itanhaém encaixado nessa faixa de falha, aflorarn princì-
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palmente xistos, como granada-biotita-quartzo xistos, muscovita
xistos e clorita-muscovita xistos (Silva at aL,, op.cit.), en-
quanto, nais a SW; junto ã rnargem norte do Rio Preto (Itanha
6n) , .predominam os metarenitos de granulação fina e cor cinza,
relativamente fraturados, que adquiren cor avermelhada e

to xistoso qu,ando alterados.

As rochas graníticas e afins sin-a tardi-cinenáti
cas brasilianas são representadas na região pelo naciço autócto-
ne do Caepepu, eue tem contato direto com os sedimentos pleisto-
cênicos na região das cabeceiras do Rio Preto de Itanhaém.

ì, As rochas cataclásticas na ârea abrangem princi-
t\palmente as originadas por esforços compressivos nas falhas de

Cubatão e Itariri, incluindo filonitos, nilonitos e protoniloni-
tos ricos em quartzo (Silva et aL., op. eít,). A Falha de Cuba-

tão é nuito evidente apenas a N de ltanhaém. Sua continuidade a

S, constituindo o trecho Miracatu, foi por6rn evidenciada por Cou

tinho (1971) , que registrou, ao longo da secção geológica Peruí-
be-Pedro Barros, a passagem de gnaisses cinzentos bandados para
gnaisses miloníticos finos, seguidos de xistos miloníticos quart
zo-feldspáticos e finalnente filonitos. Segundo o mesmo autor,os
gnaisses cinzentos da região de PeruÍbe sofreram rnigrnat izaçáo
posterior ã deformação cataclástica, pois "se desfazem em frag-
mentos imersos na natriz granítica", constituindo uma brecha mag

mática do tipo agrnatito.

Em Itanha6n, descrevêÍt-sê concentrações de diques
de tinguaíto, assim como ocorrências dispersas de diques de oli-
vina sövito, ambas variedades de rochas alcalinas r¡ltramáficas.
Estas rochas foram datadas por Anaral et d.L.(1967), usando m6to-
do K-Ar, que thes indicou uma idade aproximada de 130 rnilhões de

anos. A datação radiornótrica permite situar as intrusões alcali-
nas de Itanhaém no primeiro episódi.o do magmatismo ligado ã rea-
tivação wealdeniana e que, segundo Hasui e Almeida (1978) , afe-
tou principalmente o Arco de Ponta Grossa e o leste paulista.Des
se modo, os diques de ltanha6n são contemporâneos ãs demais in-

aspec-
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trusões alcalinas da região, como Juquiã, Piedade e Jacupiranga,
ã exceção do rnaciço de Canan6ia, este pertencente ao segundo e-
pis6dio magmático, com LLma idade de 82 milhões de anos (Ullrrich
& Gomes, 1981).

2.2.2. Conpartirnentação tectônica e aspectos estruturais

O embasamento cristalino da Planície de PeruÍbe
Itanha6m integra o Bloco Costeiro de Coutinho (1971) ou Bloco
Sul de Sadowski (1974), delimitado entre o Falhamento de Cuba-

tão, â N, e a borda do continente, a S. Hasui Ê Sadowski (1976)

sugeriram para esse compartimento a denominação Complexo Costei
ro, considerando-a mais adequada ã sua complexidade tafro-tectô-
nica, conferida pela presença, em seu interior, de uma s6rie de

falhamentos nenores, tais como o Mongaguá-Jurubatuba e o Bertio-
Eã, em direção subparalela ã costa, e o Itatins-Itariri, em di-
reção oblíqua.Sadowski et al. (1978). Egydio da Silva ..(1981) distin-
guiram dois blocos tectônicos nesse conjunto,um a S da faixa ca-
taclãstica de Itariri, a que eles denominaram Bloco Sul, e .outro
compreendido entre esta faixa e o Falhamento de Cubatão-Miraca-
tu, constituindo o Bloco Central ou Itatins.Sadowski et al.(op.cit.)
reconheceram ainda dentro do Bloco Central, duas unidades meno-

res, separadas por falha,de rejeito ob1íquo e direção NE, e deno

minados Miracatu e Peruíbe. Segundo Egydio da Silva (op.cit.),os
blocos Central e Sul poderiam ser incluídos no Maciço Mediano de

Joinville, proposto por Carneiro et aL, (1974).

fú1faro et aL. (Ig74) tentaram interpretaï a ori-
gem das planícies costeiras paulistas dentro de um modelo de com

partimentação tectônico-estrutural da região segundo alinhamen-
tos qblíquos ou transversais ã costa. Deste modelo, surgiu a

subdivisão do litoral de São Paulo em três grandes compartinen
tos, sendo o de Santos-Itanha6m-Peruíbe o de posição central, S€

parado a S pela linha estrutural de ltatins e a N pelo grande a-

linhamento da Falha de Cubatão (mapa 2). A linha de Itatins a-

brange a zona de cataclase do Falhamento de Itariri, com direção
WNW, a E de Pedro Barros, e ENE, â W dessa cidade. A Falha de I-
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tariri, segundo Egydio da silva (op.cít.),6 mais antiga que a

Orogênese Brasiliana uma vez que a e1a se associam milonitos vi-
sivelmente recristalizados, a16m de diques de aplitos e lamprófi
ros. 0 rejeito foi originalmente sinistrõgiro, porém com um pos-
sível componente nórrnal, eu€ erevou o Bloco sul em relação
central. sirva et aL, (L977 ) suspeitam que a expressão geomorfo
lõgica do bloco a S do alinhanento de Itatins deva-se não somen-
te ã resistência ã erosão das rochas de alto grau metam6rfico,
mas tamb6n ä "reativação , tafrogênica terciâria que soergueu
suas rochas por processos tectônicos de basculamento de blocos,o
riginando assim um verdadeiro horst".

A Falha de Cubatão tamb6m iniciou sua atividade
no p16-canbriano, mas teriam ocorrido reativações posteriores,in
clusive no Terciãrio, conforme admitido por Fúlfaro et aL. (op.
nn'+ I

lino recoberta pelos sedimentos cenoz6icos da planície

2 ,2.3. Topografia do embasarnento cristalino

ra é ilustrada em planta, pelo mq,pa 4, em perfil longitud.inal ã
costa, pela figura L, e en perfis transversais pelas figuras z

ê 3, todas extraídas de levantamento geofísico executado na ârea
pelo DAEE (1979) e analisado por Teissedre et aL. (1991). obser-
vam-se dois altos estruturais importantes, um a cerca de 10 km
da cidade de PeruÍbe, eil torno de afloramentos do Complexo .Gnãis
sico-Migmatítico'no Bairro dos Prados e nas Ruínas do Abarebebê,

A topografia da superfície do embasamento crista

e outro a cerca de 10 km de Itanha6m, este restrito ã zor a
praia e relacionado ao afloramento de rochas cristalinas da Ilha
da Pedra dos Jesuítas.

ao

2.3. Cobertura Sedimentar

2. 3.I. Litoestratigrafia

2.3.I.7. Sedimentos aflorantes

costei

de
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nha6m, ocorre"uS'"i"Í;ïi;;:"';:::i::i;ï ::.::"::'::,,ï u"'iî,
tins e Mongaguá, Dâ ãrea em estudo, foram previamente d.escritos
por suguio 6 Martin (197s) e Fúlfaro et aL. (1979). Em ambos os
trabalhos, a planície 6 tida como formada em maior parte por de-
pósitos arenosos quaternários que não chegam a atingir o pé da
zorla serrana, dela se separando por sedimentos coluviais e, even
tualmente, por zonas pantanosas pïesentes nos vales de d,r.enagen
dos rios Branco e Preto, €fl ltanha6m, e dos rios homônirnos de pe

ruíbe. Os sedimentos coluviais encontram-se associados, como â-
reas-fonte, aos sedimentos aluviais desses rios que atravessam a

planície. As águas fluviais, durante os períodos de enchente,dis
tribuem material de internperismo do embasamento cristâ1ino por
suas planícies de transbordamento, apesar do gradiente energáti-
co reduzido. Este mecanismo de transporte ó evocado por Fútfaro
et aL. (op.cit.) para explicar a elevada porcentagem de argila e

de mica que caracte tiza os sedinentos aluviais. A cor escura das
águas do Rio Preto, seja o de Peruíbe seja o de rtanha6m, e o al
to teor de mat6ria coloidal e nat6ria orgânica encontrado
seus sedimentos fazem supor, todavia, que a grande concentração
de mat6ria suspensa não se deva apenas ã contribuição de argilas
continentais, mas tamb6m, €il significativa parcela, ã mat6ria ar
gilo-orgânica formada em ambiente redutor, como mangues e pânta-
nos. É prováve1, portanto, que a faixa atravessada por estes
rios não sej a apenas recoberta por sedimentos de inundação da fa
se atual de deposição fluvia1, mas tanb6m, conforme admiti-
do por suguio Ë Martin (op.cit.), por sedimentos flúvio- laguna-
res preexistentes.

Na interpretação destes úttinos autores, a data-
ção de restos de madeira encontrados em sedimentos argilo-areno-
sos lagunares do vale do Rio Preto dg Itanha6n (5725 + L25 anos
A.P.) indica a idade de um evento transgressivo holocênico, po-
dendo-se, por conseqtlência, atribuir aos sedimentos arenosos sub
jacentes uma origem ligada ao evento transgxessivo ,anterior
(pleistocênico). Para Fúlfaro et aL. (op.eit.), essa datação
representa apenas a idade de inplantação da drenagem moderna, jã,

que os sedimentos.-argilo-arenosos en questão teriam,

em

s e gun clo
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e1es, sido depositados essencialmente por aporte continental,sem
possuir relações com a ingressão narinha. Apoiados nessa conclu
são e em alguns resultados sedimentol6gicos, Fúlfaro et aL.(op.
eít.) sustentam que a Planície de Itanha6m seja essencialrnente
recoberta por areias holocênicas de um único evento transgressi-
vo, as pleistocênicas tendo sofrido erosão completa. Essa concep

ção 6 discorde a de Suguio & Martin (op.cít.), na qual se admite
a presença de areias de arnbas as transgressões. Estabelecem - se

assim duas hip6teses distintas a respeito da evolução geol6gica
da planície. O esquema proposto por Suguio & Martin (op.cit.) in
clui os seguintes estágios fundanentais : no primeiro estãgio, o-
correu a deposição de argilas transicionais seguidâs por areias
marinhas, como decorrência da transgressão pleistocênica; no se-
gundo, durante a regressão pleistocênica, formaram-se cordões li
torâneos, com profunda erosão no auge de abaixamento do níve1 re
lativo do mar; numa terceira fase, durante a ingressão holocêni-
câ, o mar avançou continente adentro atrav6s dos baixios deixa-
dos pela fase erosiva anterior, formando um sistema f1úvio-1agu-
nar a partir do qual evoluiu a drenagem moderna; na quarta fase,
correspondente ã regressão holocênica, depositaram-se areias na
forma de nova geração de cordões, próxirna ã linha de costa
tua1. O esquema evolutivo de Fúlfaro et aL. (op.eit.), em linhas
gerais, 6 o mesmo, com a diferença de que admite uma fase erosi-
vâ, durante o segundo estágio, intensa o suficiente para des-
truir por completo os dep6sitos marinhos pleistocênicos, permi-
tindo seu total recobrimento por sedimentos holocênicos. A drena
gem atual, desse modo, teria se estabelecido inteiramente apõs a
ú1tina transgressão.

A atribuição de idade pleistocênica para as a^

reias do interior da PlanÍcie de ltanha6m é apenas indireta, mas

em planícies vizinhas, como a de Santos, a N, e a de Canan6ía- I
guape, a S, dispõe-se de evidências diretas, mapeando-se com se-
gurança grandes áreas de afloramento de areias pleistocênicas.
Não há qualquer comprovação para a suposição de Fúlfaro et aL.
(op.cit.), segundo a qual apenas na Planície,de Itanha6m, devido
a "sua declividad.e bem maioï", essas areias teriam sido totalmen

a-
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te erodidas durante a ingressão holocênica. Por esse motivo ' oP-

tou-se aqui por adotar, como hip6tese de trabalho, o esquema e-

volutivo de Suguio 6 Martin (op,cit.).

Os crit6rios utilizados pelos últimos autores para

separação no campo e mapeamento das areias pleistocênicas e holo
cênicas foram múttip1os, por não se notarem diferenças sistenáti
cas entre elas nem quanto a estruturas nem quanto a mineralogia
ou textura macrosc6picas. Cordões litorâneos, observados através
de fotos a6reas antigas (Cruzeiro do Su1, L962) ' formaram-se tan

to nas faixas mais interiores da planície, como nas mais exterio
res, bem próximas ? praia atual, não constituindo um crit6rio de

distinção. As areias das partes mais exteriores da planície são

geralmente claras e completamente inconsolidadas, enquanto QUe,

no interior, ocorrem com freqüência afloranentos de areias amare

ladas, com cimentação incipiente por óxidos de ferro. No entan-
to, associam-se a estas, nas mesmas áreas, areias branCas e incon
solidadas. Um melhor crit6rio de campo para distinção das duas u

nidades litoestratigráficas na planície parece ser o altim6tri-
co, segundo o qual as areias holocênicas raramente ultrapassam 3

a 4 m, enquanto que as pleistocênicas atingem at6 cerca de 10 m,

junto ã zoîa serrana. Esta diferença altinétrica ocorre porque

os sedimentos holocênicos foram depositados sobre zonas rebaixa-
das do lenço1 pleistocênico, resultantes da erosão atuante na fz
se de abaixamento do nível de base. Evid.ências dessa atividade e

rosiva são encontradas em algumas áreas de interflúvio, onde de-
p6sitos tabulares pleistocênicos foram preservados na forma de

testemunhos de erosão, com uma sobrelevação de 2 a 3 m em

ção ao níve1 de peneplano (estampas 1'5 e 1'6).

Em algumas regiões do interior da planície, o topo

das camadas pleistocênicas apresenta-se com desníveis topográfi-
cos acentuados, atingindo cotas altim6tricas relativamente eleva

das , como de 12 m no Guaraminguava, entre oS rios Branco e Preto

de Peruíbe, e de 13 m no Jardim Coronel e na Cidade Nãutica, ãs

margens SW do Rio Preto de Itanha6n (mapa 5). Suguio q Martin
("p. eit.) atribuíram as características morfol6gicas dessa zo-

nas ao retrabalhamento superficial pelo vento. No entanto, dunas

rela-



e6licas típicas, como as descritas por Barcelos (1975)

Comprida, não ocorrem neste setor da costa paulista.

Cordões litorâneos, mapeados na Planície de Peruí
be-Itanhaém por Suguio & Martin (op.eít.), formaram-se tanto nos
sedimentos holocênicos como nas areias mais externas da faixa
pleistocênica, sempre com orientação paralela ã linha de

atual, cuja direção deve portanto ter sido atingida ainda durante
o Pleistoceno. Uma exceção ocorre aproximadamente no mei'o da fai-
xa holocênica, onde se observa um sistema de cordões oblíquos ã

costa, o qual controla o curso atual do Rio Piaçagüera. Este ri,o
desemboca def,ronte ä Pedra dos JesuÍtas, sugerindo que a forma a-
nômala dos corclões estaria relacionada ã elevação local do embasa

mento cristalino, mapeada pelo DAEE (1979). Zonas rebaixadas en-
tre paleocordões, controlando drenagens intermitentes ricas em ma

t6ria orgânica, são cumuns na planície, inclusive na cidade de Pe

ruíbe, onde a maioria delas foi retificada e

transforrnada ern canais (mapa 7).

Con base no mapa de Suguio G Martin (op.eit.), Gi-
annini 6 Fernandez (1984) descreveram a planície sedimentar areno
sa de Peruíbe-Itanha6m como sendo constituÍda de três faixas re-
gressivas paralelas ã costa: a faixa dos sedimentos holocênicos
de praia, depositados durante a fase atual (últimos 3 rnil anos)
de suave declínio do níve1 relativo do mar; a faixa dos seclimen-
tos holocênicos interiores, depositados nas fases d.e regressão a-
p6s os dois augòs principais da ú1tima transgressão põs- 91acia1,
em 5500 e 3600 anos A. P; (antes do presente); e finalnente, a larga
faixa de se<iimentos pleistocêni.cos depositados após a transgressão
de 120.000 A.P. Os nesmos autores obtiveram superfícies de tendência por
regressão múttipla para parâmetros granulomátricos de sedimentos

em
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I lha

prai a

ao longo da planície, interpretando as variações observadas
função de três fatores principais: 1) sucessão de eventos regres-
sivos e transgressivos; 2) ação de correntes de deriva longitudi
nal; 3) aporte de sedimentos de fora da planície.

arti fi ci almente

em



A estratigrafia dos depósitos cenozõicos anterio-
res ao Floloceno na Planície de Peruíbe.-Itanha6n 6 conhecida ape-
nas indiretamente, através de sondagens efetuadas na região lagu
nar de canan6ia-Iguape, situada mais a s. com base em ,an'arises
de foraniníferos, diatomáceas e granulometria, petri G Suguio

2.3.7:2, Seqtlência de subsuperfÍcie

(I973) distinguiram, da base para o topo do pacote
perfurado, as quatro seguintes seqtlências:

areias e areias conglomeráticas contineñtais;
II. sedimentos silto-argilosos de anbiente de águas þredominante

mente salobras;

III. siltitos arenosos de amb

IV. areia fina inconsolidada
noso e denoninada Formaç

Na parte superior da seqtlencia arenosa IV, Suguio
6 Martin (1978) constataram a presença de intercalações argilo
sas centim6tricas, algunas das quais exibindo gretas de desseca-
ção foss ilizadas. A seqtlência de mais de 100 m de espessura com-
preendenclo as unidades II e III foi correlacionada por esses au-
tores a uma fase transgressiva, enquanto que a unidade IV, com
espessura n6dia de 30 m, representaria.um evento regressivo. A
idade mÍnina da Forrnação Canan6ia foi determinada por radiocarbo
no e correlacionada ao auge mundial de elevação do nível do mar
de 120.000 anos A.P. (antes do presente). As unidades Ir e III
teriam sido depositadas durante a transgressão correspondente a
esse evento, enquanto que a deposição da unidade rV teria acompa
nhado o recuo do rnar. As três unidades foram assim agrupadas por
Suguio 6 Martin (1978), redefinindo a Formação Canan$ia, ã qual

-I2 -

iente narinho;

ou cinentada por material ferrugi-
ão Canan6ia.

se dimen tar

se estabeleceu idade pleistocênica superior. A unidade r,
sua vez, foi correlacionada por esses autores ã Formação Parique
ra-Açu (Bigarella & Mousinho, 1965), de idade provável
pleistocênica ou, mals possivelmente, pliocênica (sundaran & su-
guio, 1983).

por

plio-
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Na Planície de Peruíbe-Itanha6n, oito perfurações
para captação de águas subterrâneas cadastradas pelo DAEE (f979)
na região do Bairro dos Prados , ârea de afloramento da Formação
Canan6ia, atravessam, todos eles, ufl pacote de sedimentos areno
sos repousando diretamente sobre o embasamento pr6-cambriano e

intercalados com duas camadas argilosas, uma de 2 e outra de I
m de espessura, presentes nas profundidades de 4 e 18 m respecti
vamente. As camadas espessas de argila nessa ârea podern estaï 1i
gadas ä sedimentação pe1ítica durante a regressão pleistocênica,
talvez devido ã formação 1oca1 de laguhas junto aos morros de ro
chas cristalinas aí existentes.

Dep6sitos de subsuperfÍcie holocênicos, correlacio
naclo ao ú1timo grande evento transgressivo do Quaternário, são
descritos na planície por suguio G Kutner (1974) e suguio et aL.
(197ó), combase én anâ.Iises de diatomáceas, foraminíferos e gra
nulometria em 18 sondagens de 20 a 30 m de profundidade dispos-
tas ao longo do curso inferior do Rio ltanha6m. Definiu-se para
essa região a seguinte seqtlência da base para o topo:

I. areia com lentes argilosas e seixos, micácea, de cor cinza,
depositada sob condições fluviais;

II. areia hranca fina a n6dia e argila orgânica com restos de

conchas e estrutura laminar, depositados sob condições tipi
camente marinhas;

III. argila variegada e areia fina com 1âminas de argila orgâni-
ca e restos de conchas, correlacionada a fase de transição
de ambiente;

IV. areia fina
co- argi I os o

viais, com

0s sedimentos marinhos das seqtiências I I a IV
Tepresentam o registro da transgressão holocênica, constituindo
a denominada Formação Santos.

bege ou ctnza com pouco ou nenhum rnaterial sítti
, forrnada sob condições costeiras praiais ou flg
valores de energia e viscosidade moderados.



Dois ambientes de sedirnentação estão ativos na

ârea, relacionados ã praia e ãs zonas de mangue. A estas úfti
mas, associam-se as ocorrências da "lama negra" de Peruíbe.

2.3.2. Sedimentação atual

A sedimentação praial recente ocorre vinculada
ã descida do nível relativo do mar nos últimos 1800 anos, confor
me a cuïva de variação (figuna 4) obtida por Suguio fi¡ Martin
(1978), e ã atuação de correntes de deriva litorânea. A respei-
to destas correntes, diversas evidências indicam um predomínio a

tual do transporte longitudinal no sentido SW-NE ao longo da

Praia de Peruíbe:

1. Sadowski (1954) e Petri Ë Suguio (1971) descreveram o efei-
to erosivo de correntes vindas de S sobre a Ponta dO Perigo,
na costa nordeste da Ilha do Cardoso, situada a S de Peruíbe;

2.3.2.I. Sedimentação praial

)
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Fúlfaro & Coimbra G972), interpretando a variação en grande

escala de parâmetros granulom6tricos ao longo das praias de

São Paulo, eniontraram entre Ilha Bela (São Sebastião), a N,

e Peruíbe, a S, um padrão bem definido de transporte por cor-
rentes longitudinais vindas de NE. Notaram também, a partir
da Praia de Peruíbe, o desaparecimento desta tendência, com

estabelecimento de "relativa homogeneidade de parânetros tex-
turais " ;

Giannini fi, Fernandez (1984) interpretaram a Praia de Peruíbe

como uma zona de transição de padrões deposicionais, obser-
vando, com base em mapas de tendência de parâmetros granulom6

tricos da planície, uma inversão no sentido predominante de

correntes litorâneas encontrado a N por Fúlfaro Ê Coimbta (op.

nn'+ )Vuv. / t

3.
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4. Ponçano (1976) , a partir de interpretação de imagens de sat6-
lite da região entre Santos e Canan6ia, reconheceu entre a de

sembocadura do Rio Ribeira de lguape e ltanha6m, uma zona de

turbilhonamento, com grande quantidade de sedimentos suspen-
sos e tendência geral para progradação da costa. Localmente,
a N do Maciço de ltatins (Praia do Canto), define-se uma re-
gião de remanso e deposição intensificada. A presença desta
zorLa protegida da ação de correntes sugere, para a Planície
de Peruíbe-Itanha6m, um rumo de deriva longitudinal predomi-
nantemente dirigido para NE.

Informações sobre condições oceanográficas atuais
na costa de Peruíbe foram obtidas por Pereira Q Tornmasi (1984),
que fizeram determinações de ternperatura, salinidade, correntes,
oxigênio dissolvido, nitrogênio e fosfato tirtais , fito e zoa-
p1âncton e clorofila, a diferentes profundidades das cotas bati-
métricas de ó,10 e 11 m. As correntes encontradas, com velocirla
des de 0,15 e 0,44 no3 (0,10 a 0,29 m/s) e direção predominante
S-SW, refleten provavelmente o efeito de deriva litorânea na zo-
na de "surf" e arrebentação das ondas.

Suguio Ê Martin (19i8) observaram o desenvolvirnen
to de vegetação de mangue na Planície de Peruíbe-Itanha6m, res-
trito ã parte inferior dos rios que atingem a praia. A pequena ex

tensão do mangue na região não se deve somente, como foi evocado
por Fúlfaro et aL. (1979), a uma possíve1 maior declividade da

Planície de ltanha6n, mas também ao fato de as regiões de mangue

terem sido envolvidas pela urbani zaçá,o das cidades de Itanha6m e

Peruíbe. A destruição de grandes extensões de manguezais por a-
terros promovidos pelas prefeituras locais, destinados inclusive
ã locação de lixos urbanos, 6 flagrante e tem-se acelerado nos

últimos 10 anos (estampas L8 a 20),

2 .3.2 .2 . Sedimentação de mangues

A eliminação do mangue pelo homem pode ter ocorri
do tamb6m em ãreas rurais, conforme observa Lamberti (1969) , que
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pesquisou, com ênfase a aspectos de ecologia florística, os man-

guezais da parte inferior do Braço Mandipauba, em Itanhaém. Se-

gundo esse autor, encontTam-se ainda vestígios de mangues ao 1on

go de todo Rio Preto ä jusante da confluência com o Rio Tamboti-
ca. Das fazendas existentes na região dos baixos rios Branco e

Preto, a maioria delas voltada ao cultivo da banana, muitas usam

áreas que foram cobertas primitivamente por manguezais.

0 ambiente de sedimentação de mangue na região
pode ser subdividido en dois tipos: o de canais de maré e o de

planície de mangue propriamente dito.

A sedinentação nos canais de rnar6 6 forternente
influenciada pela da ârea adjacente coberta por vegetação de man

gue. Em canais da costa paraîaense, Bigarella (1946) observou fe
nômenos de deslizamento das margens, formadas por material lamo-

so, para o meio do cana1. Processo semelhante foi
por Cook $ Mayo (7977) em um estuário da costa nordeste da ,Aus-

trâLia, Para estes últinos autores, tais fenômenos são importan
tes porque compõem o mecanismo pelo qual os sedimentos de canal
derivam da pr6pri.a planície de mangue. Por conseguinte, o proble
ma da constituição sedimentar dos canais de mar6 remete ao pro-
blema da constituição do mangue propriamente dito

No tocante ã troca de sedinentos com a zona de

mar aberto, os canais de mar6 foram classificados por Cook G

Mayo (op.cít.) em três tipos: canais supridores de 1ama, QUe são

geralmente canais estreitos, tendo como afluentes principais cór
regos de drenagem interna de mangue ou de planície costeira; ca-
nais supridores de areia mais lama, que consisten em canais lar-
gos, com afluentes importantes na zoîa continental adjacente; e

canais recebedores de areia, que são aqueles com entrada e saída
para o mar, funcionando ,portanto, como zorLa de circulação de 'a-

guas de alta energia. Na Planície de Peruíbe-Itanhaém, o canal
de Piaçagüera pode ser considerado como um exernplo do primeiro
tipo, e os rios Peruíbe e ltanha6rn, devido a seus afluentes nas

serras do Itatins e das Laranjeiras, como exemplos do segundo. O

documentado



terceiro tipo 6 ausente.

Como o regime de sedimentaçáo costei
ê dominado por ondas, sedimentos lamosos não chegam

larmente depositados nas zonas de praia adjacentes
rios PeruÍbe, Piaçagüera e Itanha6m, sendo apenas

formação de filmes, bolas centin6tricas e esf6rulas
de lana nas zonas de espraiamento vizinhas a estes
mo observado no Peruíbe (estampas 27 a. 35)'

O mangue propriamente dito 6 caracterizado pela
vegetação de sistema raiz-caule denso e intrincado, com efeito
retentor de sedimentos e fixador de solo, cuja propriedade funda

mental ê a nodificação de um ambiente de energia relativamente
alta em um ambiente de baixa energia. Esta propriedade faz com

que o mangue converta-se em sítio de decantação da caïga em sus-
pensão na água do mar, ao mesmo tempo em que retém seclinentos

mais grosseiros trazidos tanto por águas marinhas de mares

cionalmente altas como por águas mistas de transbordamento
canais.

O limite interior (ou de supramaré) da zona

mangue é imposto pela salinidade das águas e o exterior pela sua

profundidade. Cook e Mayo (op. cit.) registraram no substrato de

mangue tendências pala Eh rnenos redutor e pH mais alto rumo ao

limite interior, assim como para decr6scimo na quantidade de a-

reia e silte. A maioria dos sedimentos de mangue por eles estuda

dos na costa australiana 6 de argilas siltosas, na classificação
de Shepard. (1954) , em contraste ãs areias siltosas encolìtraclas
por Lamberti (op. cit.) em ltanha6n e por este autor em Peruíbe.
Na verdade, devido a seu carãter de fronteiTa entre ambientes de

diferentes níveis de energia, o mangue apresenta acentuadas vari
ações internas de granulonetria, que são composições diversas de

lamas bem selecionadas, derivadas do material em suspensão que o

atinge atrav6s dos canais ou de mar6s enchentes, com areias tam-

bóm bem selecionadas, oriundas de mar aberto ou de cordões e 1en

ç6is regressivos do continente, atravessados por canais de mar6

e afluentes. Desse modo, a presença de substrato lamoso não é im

ra na Teglao
a ser regu-

ã saída dos

ocasional- a

mi 1 imé tri cas

rios, tal co-

-17 -

exceP

dos

de



-18-

prescindíve1 para o desenvolvimento de mangue, sendo ilustrativo
o exemplo citado por Cook Ç N{ayo (op.cit. ) de mangue estabeleci-
do sobre cascalhos de supïamar6 na costa da Austrália. Para esses
mesmos autores, a ocorrência nútua de mangue e lana 6 regra ape-
nas porque o níve1 de enchente de maré propício ao aparecirten.to
da vegetação de mangue quase sempre coincide com o nível de ener-
gia das águas no qual o material lamoso em suspensão é deposita-
do.

síttico-argilosos ricos em mat6ria orgânica depositados no leito
do Rio PeruÍbe e nas margens e meandros abandonados do curso infe

2.3.2.3. Lama negra de Peruíbe

,-tior do Rio P,reto. O aporte de águas de preamar faz com que esses
setores de rio apresentem inversão periõdica de f1uxo, adquirindo
carãter de canal de mar6. Como o regime de maré na região 6 do ti
po misto, com duas preamares e duas baixa-mar6s de amplitudes di-
ferentes a cada 25 horas (dia lunar), fenômenos de entrada volunto

sa de águas do mar nesses canais de mar6 suéedrbm-se em períodos
curtos de cerca de 12 horas. A julgar pelas medidas de pH das â-
guas fluviais e pela distribuição da vegetação de mangue, o efei-
to da entrada de águas salgadas faz-se presente at6 uma clistân-
cia de pelo menos 1,5 km da costa. A zoîa de influência de mar6s

abrange o principal dep6sito natural de lama negra, de onde tradi

Lama negra 6 a denominação popular de sedimentos

2 .3.2. 3. 1. Informações de campo

cionalmente ten sido extraído o material
propriedades terapôr-rticas. 0 depósito principal está situa-
do em um meandro abandonado na margem oeste do Rio Preto, eil for-

"ma de elipse, cuja zor^a equivalente ao antigo canal compõe hoje u

ma laguna em assoreamento, envolvendo uma ilha de sedimentos mais

arenosos cobertos por nangue ("Temas", mq.pa 7; estampas 21 a. 23) .

A lana negra típica apresenta-se com asþecto gela-
tinOso, untuosa ao tato, de cor negra azevidrre e forte odor sulfí
drico quando rec6m-coletada. Em meio aos sedimentos síttico-argi-
losos que a constituem, encontram-se restos de vegetais e eventu-

a que se atribuem
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alnente grânu1os de carbonato oriundo de conchas de noluscos.

Antes da construção de diques, ãs margens do baixo
Rio Peruíbe, usando-se blocos de rochas extraídas dos rnaciços da

região, a lana negra acunulava-se, eventualnente, dependendo da

nar6 e da vazâo do rio, na própria praia. Atualnente, registra-se
o transbordamento esporãdico do canal fluvial, atrav6s do diquc,
corn a decorrente deposição de filmes de lama na planície adj acen-
te, os quais evoluem, após o rebaixanento do rio e/on da maré, pa

ra canada subcentin6trica de siltito argiloso cinzento, com abun-
dantes gretas de ressecaçào (esl;ampas 24 a 26).

Outra estrutura que se pode encontrar na praia, as

sociada aos sedimentos lanosos traz j.dos pelo rio, são bolas de 1a

ma negra, com fornatos esféricos a elipsoidais e diânetros que v.a

riam de 3 a 12 cm (as tampas 27 a 29). A formação destas bolas de

lama é um fenômeno raro; todavia, quando ocorre, estende-se por
mais de 1 kn ao longo da Praia de Peruíbe, eln concentração cìa or-
clen de 30 bolas po. 12, cain<lo colrfor¡ne se afasta, rumo NË, da

desembocadura do rio. As bolas são praticamente ausentes na Pra j.a

do Canto, situada a SW do Rio Peruibe, en conseq{.iôncia do trans-.
porte predoninante , por correntes cle cleriva litorânea, no senticlo
SW-NE. 0 material destas estruturas 6 de aspecto e cor senelllan-
tes aos da lama negra de meandros abanclonados, desfazendo-se fa-
cilrnente por manusei.o devido a sua consistência mole e gelatino-
sa,

Irenônenos semelhantes forarn registrados na .l.itera-
tura en regiões costeiras de outras paltes do mundo (Grabau,
1932; 8e11, 1940; Leney G Leney, 1957; Kugler q Saunders, 1959;
'Irefethen & Dow, 1960; Stanley, 1969; Cook Ç Mayo, 1977). Â naio-
ria dos autores associa a formação de bolas de lama a efeitos de

nar6; por6m, conforrne reconhecem Kugler $ Saunders (op. c1't.) em

costas tropicais, as bolas se formam prefcrencialmente durante es,

tações chuvosas irolongaclas, quanclo ocorre erosão acentuada nas

nìargens de rios e canais de na16. A16m disso, segundo mesmos auto
res, as ondas e suas correntes incluzidas desempenlram papel impor'-

tante rìa partição e retrabalÌramento do naterial lamoso. No Brasil



o fenômeno j6, foi observado no Rio São Mateus , ES, onde parece
tar ligado a solapamento das margens durante fases de enchen

(Sugui o, in¡. uerbaL ) .

Em Peruíbe, a raridade do fenômeno permite supor
que sua ocorrência seja dependente de coincidência de condições

físico-químicas muito específicas. Algurnas condições gerais neces

sárias seriam: o aporte maciço de argila f1úvio-lagunar ã costa;
o contato do material argiloso com ãguas de salinidade elevacla,

para manter as partículas aglutinadas, apesar da ação de ondas; e

a chegada das bolas de lama ãs zonas de atuação de correntes de

deriva (arrebentação e espraiamento), para perrnitir seu transpor-
te longitudinal atrav6s da praia. Estas condições indicam uma si-
tuação de nível de maré muito baixo em relação ao nível das águas

do Rio Peruíbe , tal- como ocorre durante baixa-mar6s pronunciad¿rs

em associaçáo a enchentes fluviais de verão. As vezes em que o fe
nômeno foi observado coincidiram, cle fato, com fases de mar6 va-
zante após chuvas torrenciais de início ou fim de ano. Nas demais

6pocas, ocorre predonínio da situação de mar6 alta em relação ao

níve1 do rio, com fluxo freqtlentemente invertido, criando condi-

ções de salinidade intermecli -aria, desfavorãve1 ã aglutinação, e

dificultando a chegada de águas e sedimentos continentais ã p;raia '
Há evidências de prevalecência de fluxo invertido inclusive no Rio

Preto, cujas condj-ções redutoras de fundo, encontradas até distân
cias consideráveis da costa, são favorecidas pela existência da

camada basal de águas'salinas mais densas, de pouca movinrentação.

Em registro recente do fenômeno (novernbro <1e 19 85) ,

ocorrido ap6s chuvas torrenciais durante a baixa-mar noturna, ob-

Servou-Se, juntamente com o apar.ecimento das bolas , a deposição

de esf6rulas milim6tricas de material silto-argiloso, formando

filmes de lana escura acumulada nas zonas entre cristas de marcas

de onduladas praiais r'ec6m-formadas " Bolas e esf6rulas tiveram dj.stri
buição restrita aos primeiros 100 m a NE do Rio Peruíbe, tendo sido englo-
bados ntais tarde pela sedimentação arenosa (estampas 30 a. 35).

-2A-
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O único estudo sedimentol6gico pr6vio sobre a lama
negra de Peruíbe é o de Vieira (1979) que expõe resultados de uma

análise microscópica composicional tanto da fração mineral como
da f,ração biótica. Na primeira, esse autor reconhece a presença
de onze minerais pesados, quais sejam, biotita, clorita, magneti-
tã, estaurolita, cianita, turmalina, epídoto, zircáo, granada, me

nazita e augita (provavelmente uma confusão com hornblenda ou hi-
perstênio), além de quartzo, feldspato e muscovita na fase leve.
Na fração biótica, foram identificados os gêneros de cliatonáceas
AuLaeodiscus, coscí,nodiseus e Actenoptychus, todos marinhos e

mais dois gêneros de ambiente misto , cacLoteLla e NapicuLa. com

base nesses dados, vieira (op. cit,) conclui pela origem em parte
continentaL, em parte marinha, do sedimento.

Informações adicionais sobre a lama negra de peruí
be encontram-se no trabalho de Mourão (I973), embora apresentadas
fora do contexto geol6gico. São fornecidos resultados de dosagem
de enxof re total , indi cando um e levado teor de r ,Zeo e de análises
espectrogrãficas de fluorescência de raios X, constatando a pre-
sença de Si,41, Fe, Mg, Mn, Na, Ti, B, Ba, Sr, Br e I, a16m

da anãlise química da água subterrânea das "Termas", classificada
segundo o Código Brasileiro de,Á.guas como sendo alcalina terrosa
cá1cica e magnesiana, sulfatadao cloretada sõdica e sulfurosa.
Com uma composição cronologicamente sui generis , a água de Pe-
ruíbe possui ainda a peculiaridade'de ser o primeiro caso de que

se tem notícia de água subterrânea sulfurosa ocorrendo em zona a

be i ra-mar.

2 ;3.2 .3.2 . Trab alhos pr6vios

-27-

2 . 4.. Arqueo 1o gi a

De acordo com Suguio Ê Martin (1978), uma prova da

existência de antigas zonas lagunares no interior da planície de

Itanha6m6apreSençadesanbaquis.0sautoresregistraramduas
coïrências sobre os morros cristalinos de Araraú e Novo Mundo e

uma terceira sobre depósitos pleistocênicos pr6ximos ao Morro Bo-
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toruçu, todas contendo conchas de Anomalocardia bv'asiLíana (berbi
gão) ê Lucina jamaicensis (anêijoa), espécies típicas de ãgua sa1-

gada. As idade, 14C de material carbonático dessas conchas oscila
ram entre 4565 e 4770 4.P., indicando correlação com uma fase de

níve1 do mar estacionário logo após o primeiro auge da transgres

são holocênica (aproxinadamente 5500 A. P. , conforme figuz'a 4) .

Sanbaquis, hoje total ou parcialmente destrtrídos,
foram descritos tambérn por LUfgren (1893) em quatro outros pon-

tos da região de Itanhaém: na margem sul do Rio Aguapeí, junto ã

borda da Serra do Coatinga; na margem norte do Rio Preto, próxi-
mo ã confluôncia com o Ribeirão Coatinga; na zona de vale tectôni
co do Rio Branco, ao p6 da Serra do Camburi; e na margem norte do

Rio Branco, 2 km ã montante de sua confluência com o . Rio Mambu

(mapa 6 ) . A associação de ostras (80 a 90e") com an€i¡oas e berbi-
gões parece ter sido característica desses depósitos. O ú1tino de

1es foi datado por Garcia (I977) em 5970 + 140 A.P. ' corresponden

do assim a uma 6poca pouco anterior ao auge da transgressão holo-
cêni ca.

Na região de Peruíbe, onde a zorLa lagunar foi su=

postamente mais restrita, o único registro conhecido é o de un p9

queno sambaqui inteiramente formado por berbigões, na margem nor-
deste do Rio Branco, sobre depósitos pleistocênicos do Bairro do

Guaraminguava (Löfgren, oP.cit.). Foram encontradas, todavia, du-

rante os trabalhos de campo desta pesquisa, evidências de

outros prováveis sÍtios arqueo16gicos em Peruíbe. O primeiro ocor
re no sop6 do Morro da Igreja do Abarebebê (Co16gio São João Bap-

tista, hoje em ruínas 1 üer estampa 17),2 kn a SE do Bairro
Prados, consistindo en acumulações de conchas de moluscos de mar

aberto (gastr6podes) e de ambiente misto (ostras e berbigões). Es

tas acumulações ocorrem em meio a areias holocênicas, repousando

sobre uma esp6cie de plataforma de rochas cristalinas em for¡na de

terraço de abrasão marinha, e são provavelmente remanescentes de

um sambaqui. li,lesmas variedades de conchas foram utilizað'as no pre

paro da arganìassa empregada na construção do co16gio, datada de

1560, podendo ter sido extraídas da pr6pria acumulação existen-
te na base do morro. A segunda ocorrência arqueológica encontra-

dois

dos
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da em Peruíbe local Lza-se na Fazenda São João (estampas 36, 37 e

mapa 6), margem nordeste do Rio Branco, poucos quilômetros ä ju-
sante da ârea de localizaçã,o do pequeno sambaqui descrito por
Löfgren (op.cit.). Nesse 1ocal foi detectada a presença de abttn-

dantes fragmentos de carvão vegetal em meio ao solo derivado de a

reias pleistocênicas, assim como lascas de peclra provavelniente
trabalhadas pelo homem de sambaqui (estampa 3B).

2.5. Geomorfologia (mapas 7 e 5)

Sete unidades geomórficas foram reconheci<1as

por Carneiro et aL. (1981) na região costeira em que se inclui a

Planície de Peruíbe-Itanha6m:

1) planície costeira (altitude máxima 4m): esta unidade é repre-
sentada pelas porções mais externas, junto ao litora1, e inter
nas, ao p6 da zona serrana, da ârea de afloramentos quaterná-
rios; trata-se de terrenos baixos e mais ou menos planos, dre-
nados e sujeitos a inundações (estampa 6);

2) terraços marinhos (altitude máxima 14 m) : descritos como ter-
renos planos, poucos metros acima do níve1 do mar e praticamen
te sem drenagem, constituídos de areias pleistocênicas preser-
vadas da erosão (estampas L5 e 16);

3) serras alongadas (altitudes máximas entre 800 e 1000m): carac-
teri zada por topos angulosos, vertentes ravinadas e padrão de

drenagern paralelo-pinulado, esta unidade geomórfica 6 represen
tada na região pelas serras de Peruíbe e do Guaraú (Itatins,
estampa 3) , a SW da planície, e pela Serra do Mongaguá (eg

tampa 7), a NE de ltanha6m;

4) morros com serras restritas (altitudes máximas entre 450 e

700m) : unidade definida por topos arredondados, vertentes com

perfil retilíneo, vales fechados e padrão de drenagem denclríti
co a pinulado; acha-se representada na área pela Serra das La-
ranjeiras (estampas 2, 4 e 5) , deli-mitada entre os alinharìen-



tos de Cubatão e ltariri, e pelo Morro do Boturuçu, râ
nordeste do Rio Preto (Itanhaán);

5) morrotes alongados e espigões (altitude náxima 350m): interflú
vios sem orientação preferencial, com topos angulosos a achata
dos, vertentes ravinadas de perfil retilíneo e padrão dendríti
co de drenagem. Unidade tipicamente representada na zona do Fa

thamento de Itariri, entre as serras das Laranjeiras e de Ita-
tins;

6) escarpas festonadas (altitude mãxima entre 600 e 800m): consti
tuidas por espigões separados entre si por grandes anfitea-
tros, possuindo topos angulosos , vertentes retilíneas e padrão
de drenagem subparalelo a dendrítico, ocorrem na região de me-

tassedimentos afetados pela Falha de Cubatão, no limite inte-
rior da planície;

7) morrotes em meia laranja (altitude máxima 150m): caracterizam-
-se por topos arredondados e vertentes retilíneas a convexas e

são encontrados em ârea restrita do maciço granítico do Caepe-

cu incluindo os morros de Novo Mundo e Araraú.

A evolução morfogen6tica da região estã 1íga-
da a três fatores principais: erosão diferenci-a1 (tipo de substra
to), tectonismo tafrogênico wealdeniano e oscilações eustáticas
relacionadas, entre outros fatores, ãs glaciações quaternárias.

A influência do tipo de substrato rochoso na
morfologia costeira paulista foi inicialmente admitida por Alrnei-
da (1953), que ressaltou a coincidência de 1oca1ízaçã.o entre as

escarpas de falha mais íngremes e as rochas de maior resistência,
como granitos e gnaisses arqueanos, principalnente aqueles com o-
rientação estrutural paralela ã costa. A diferença de largura da

planície entre seu setor nordeste, onde afloram rochas xistosas e

o setor sudoeste, em que predomina o Complexo Gnáissico-MigmatÍti
co (mapa 3) 6 um reflexo da erosão remontante diferencial" Tamb6m

o avanço, rumo ao mar, do cristalino da borda sudoeste (Serra do

Itatins) está ligado a este fator. No que se refere ãs elevadas

-2 4-
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cotas altim6tricas aí atingidas , todavia, o

parece ser mais o tectonismo de blocos do que a resistência ã ero
são, sendo atribuíve1 ao Maciço de Itatins um caráter de horst
tectônico, ativo durante a reativação wealdeniana.

Dois níveis de pediplanos, ur cretácico, atìterior
ao início da reativação wealdeniana, e outro terciário médio a in
ferior, correspondente a um período de recesso do tectonismo, fo-
ram reconhecidos na costa paulista por diversos autores (Ab'Saber,
1955 , 1962; Bigarella & Andrade, 1965, í.n Miranda, 1970; Hasui q

Almeida, 1978). Na fase de recesso teria sido formada a superfí-
cie Monte Serrat - Santa Tereza (200-300m) de Ab'Saber (op. ct,t.)
assim como a Superfície Japi (Hasui & Almeida, Õp. ctt.), ambas

flexurizadas na segunda pulsação tectônica e submetidas a incisão
profunda durante as flutuações de nível de base do Quaternário.
Para este último período, Hasui & Almeida (op, cdt.) evocaram uma

evolução morfogenética essencialmente ã base de processos não tec
tônicos, como intemperismo, movimentos de encosta e erosão e .sedi
mentação de natureza eustática.

Na região em estudo, topos hoje nivelaclos entre
800 e 1000m, nas serras alongadas do Maciço do Itatins, entre 600
e 800rn, nas escarpas festonadas da Falha de cubatão, e entïe 4s0
e 700m, ûâ zona interior da serra das Laranjeiras, compõern uma

mesma superfÍcie erosiva provavelmente pr6-wealdeniana , a c1ua1

foi, durante a reativação, sujeita a desnivelamentos altim6tricos
atrav6s do rejeito normal das falhas de Cubatão e Itariri. A su-
perfÍcie de topos entre 200 e 300n, representada pelas porções pe

rif6ricas da Serra das Laranjeiras e Morro do Botoruçu,6 correla
cionada ao aplainamento Monte Serrat-Santa Tereza, mais recente.
0 nÍvel de 200-300m 6 bem caracterizado na orla litorânea do B1o-
co do Itatins, onde predominam migmatitos, .nas não no seu inte-
rior, devido ã grancle resistência dos granulitos.Não se acha pre-
sente tamb6n nas escarpas festonadas do interior de Itanha6m, on-
de a erosão remontante 6 muito *uit rápida que a incisão vertical
e pediplani zação,

As superfícies pr6-wealdeniana e terciâria são fa-
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3. METODOS

3.I. Trabalhos de Campo (mapa 5)

As amostras coletadas compreendem areias ao largo
da planície, lamas negras da região de Peruíbe e seus sedimentos
associados, e regolito do embasamento cristalino.

Ao longo da praia, obtiveram-se amostras igualmen
te espaçadas de I km, totalizando 26 pontos (PE-22 a PE-47). As

anostras foran todas coletadas a uma rnesna distância da zoîa de

espraiamento, a cerca de 30 cm de profundidade.

Na faixa holocênica interior, foram amostrados 17

pontos espaçados longitudinalmente de 2 km e com distanciametìtos
variáveis em relação ã linha de praia. A profundidade de coleta
variou entre 0,5 e 1,0 m, fazendo-se necessário na maioria dos

casos uso de trado manual.

Na ârea de domínio do Pleistoceno, coletaram-se,pe
1o mesrno m6todo, outras 54 amostras. Devido a dificuldades de a-

cesso a certas porções da planície, optou-se por uma distribuição
de pontos de amostragem segundo perfis com espaçamento de menos

de 2 km entre cada ponto, sendo um perfil paralelo ã costa,
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faixa mais externa do Pleistoceno e seis perfis transversais posi
cionados nas seguintes distâncias a partir do extremo SW da pla-
nície: 8,0 km (Bairro dos Prados), 14,0 km (Balneário Gaivota-Rio
do Castro), 15,5 km (Balneário Califórnia - Rio do Castro), 18,0
km (Balneário Marambaia-Rio lpanema) , 2I,0 km (Camboriú'- Rio Ipa
nema) , 25,0 km (Cibratel - Jardim Coronel - Cidade Náutica) .

A16m das amostras arenosas narinhas subsuperfi-
ciais, coletaram-se também amostras de areia superficial em cinco
diferentes pontos da planície onde foram reconhecidos no campo in
dícios de atuação e61ica. Essas amostras foram obtidas nas re-
giões d.e Vila Operária (Pleistoceno), Abarebebê (Holoceno), Cam..

boriú (Holoceno) , Jard.im Coronel (Pleistoceno) e Cidade Náutica

na
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(Pleistoceno), as duas últimas jâ citadas anteriormente por Su-

guio Ë Martin (1978) como zonas de retrabalhamento superficial
pelo vento. Nesses mesmos pontos, executou-se a coleta de amos-

tras marinhas subjacentes com o objetivo de testar a hipótese de

existência de diferenças texturais decorrentes do transporte eó-

1ico.

Foram coletadas cinco amostras de sedimentos lamo

sos, todas da -area de ocorrência da lama de propriedades medici
nais. A descrição dos pontos de coleta (mapa 7) é brevemente a-
presentada a seguir, mantendo-se suas numerações de campo:

PE- 16 meandro abandonado do Rio Preto,
extinta !'Termas de Peruíbe", bai
tuado a menos de 1,5 km da praia
sito de lama extraída para fins

PE_I7 canal abandonado do Rio Preto, meia centena de metros

montante do meandro do ponto anterior;

PE-18 borda de uma zoîa de vegetação de mangue desenvolvida en-
tre a margem leste do Rio Preto e un canal intercordões
hoje retificado (Canal Fonte Grande), afluente norte do

Rio Peruíbe, cerca de 1 km da praia;

PE- 19

junto ãs instalações da

rro do Jardin Veneza, si-
e correspondente ao depó

terapêuticos;

margem exte
águas relat
das "Termas

PE- 2O margem de canal no curso médio do Rio Preto, altura da

ponte da Rodovia Padre Manoel de Nóbrega (antiga Pedro

Taques), a aproximadamente 3,5 km da praia.

rna (erosiva) de

ivamente paradas
", e a cerca de

As amostras foram colocadas em frascos de vidro
cheios até a boca e fechados com tampa rosqueáve1 de p1ástico.Me.

didas de pH da lâmina de -agua eventualmente recobrindo os sedi-
mentos foran feitas ín Loco com um aparelho digital poïtãtit,
durante a mar6 al-ta, obtendo-se oS resultados seguintes:

um meandro do Rio Preto, com

, localizado 700 m ã montante
I,6 km da praia;

a



PE- 16

PE-17

PE- 19

PE-20

pH=6,38+0,05

pH = 6,97 + 0,05

pH = 7,30 + 0,05

pH = 6,7 5 + 0,05

(PE-18: lânina de 'agua ausente)

Lanberti- (1969), analisando amos

trato de mangue de ltanha6m, durante mar6 \Iazan

mais baixo (4,85) .

Amostras de regolito foram coletadas visando estu
dos de proveniência e área-fonte de sedj.mentos através de assem-

b16ias de minerais pesados. Procurou-se abranger, nesta amostra

g€ff, todo o embasamento cristalino aflorante e acessíve1 nos arre
dores da planície, tanto na Serra do Peruíbe, a SW, e na

das Laranjeiras, eil sua porção interior, como em morros isolados
no Bairro dos Prados (Butrapoan e Prados) e na cidade de Itanha6m

(Paranambuco e Piraguira). Foram coletadas tanb6n, com inttrito de

obter-se uma assembt6ia representativa da contribuição total das

rochas continentais no fornecimento de sedimentos para a planí-
cie, duas amostras fluviaiS , uma do Rio Branco, outra do Preto,
ambos afluentes do Peruíbe, que 6, dentro da planície de Peruíbe-
Itanhaém, o único rio desenbocando na praia.O' Piaçagtlera, a N, 6

apenas uma drenagem intermitente intercordões.
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3.2. Trabalhos de Laboratório

Aná1ises granulom6tricas foram reali zadas em to-
das as amostras sedinentares coletadas.

A análise das areias foi antecedida de testes vi
sando avaliar a necessidade ou não da execução de pipetagem com-

pleta, dada a possibilidade de se terem teores de silte:argila
nuito baixos. Nos testes prelininares' aplicados a amostras obti-
das ao longo da faixa de praia atual, as quantidades de material
nos intervalos granulon6tricos cla fração silte-argila (4,0 a 5,0

ph¿, 5,0 a 6,0 ph¿, ó,0 a 7 ,0 ph¿, 7 ,0 a 8,0 ph¿, > 8,0 ph¿) não

foram, €fl 50% dos casos, detectados pela sensibilidade da balan-

ça (10-ag), registrando-se teores totais de silte nais argila
Sempre inferiores a Zso (tabeLa 1). Em vista disso, por não exer-

3.2.1. Anãlises granulom6tricas

cerem influência significativa nos parâmetros estatísticos
distribuição granulom6trica de Folk & Ward (1957) , que não utili
zam as freqüências acumuladas inferiores a 5eo, os teores de si1-
te e argila não foram determinados nas amostras de areias pra-
iais.

Nas amostras arenosas holocônicas e pleistocêni-
cas do interior da planície, os testes indicaram quantidades de

tectáveis de sedimentos nos intervalos granulom6tricos da fração
silte-argi1a, com teor total da fração atingindo um máximo de

6qo. Concluiu-se assim que a obtenção desse teor total pode ser
eventualmente importante no cálculo dos parârnetros de Folk fi'

Ward (op.eít.), por6m sem haver necessidade de se executar a pi-
petagem completa de I em I phi.

Desta maneira, as amostras de praia foran anali-
sadas apenas em sua fração areia (sõ peneiramento), enquanto que

as demais submeteram-se a aná1ise da fração areia (peneiramento)

e mais estimativa da porcentagem da fração silte-argila (pipeta-
gem a Z0 cm da coluna de Suspensão no tempo de decantação 58",

conforme m6todo descrito por Galehouse, 1971). Utiliza.ram-se, pa

Ta a classificação granulom6trica da fracão areia, onze penei-
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ras correspondentes aos intervalos de I/2 em I/2

(2,00 mm; 10 rnalhas ASTM) ê 4,0 (0,062 Tnm; 230

As amostras de lana foram submetidas a pipetagem

nos intervalos de I em 1 phi da fração silte mais argila, seguida

de lavagem da fração pe1ítica e peneiramento da fração areia em

intervalos de I/2 phi. Ap6s a pipetagem de partículas mais finas

q.ue 0,004 mm (8,0 phy:), foi feita coleta de material no tempo su-

ficiente para decantação das partícu1as de diâmetro hidrodinâmico

0,0005 ilff, que 6 o limite nínimo para validade da Lei de Stokes'

Esse diâmetro coincide tanb6m com o tamanho de partícula a partir
do quat Se começa a observar a maioria das pÏopriedades coloidais
(Hauser, 1939; Mysels, 1959), tendo sido por isso adotado neste

trabalho como fronteira entre a fração argilosa e a coloidal.

A análise granulom6trica das amostras de lama foi
antecedida de um teste preliminar com o intuito de observar a in

- 31-

phi 'rentre 1 ,0

malhas ASTM).

fluência da secagem Prévia
âgua. Este teste consistiu
granulom6trica de uma mesma amostra obtidos de acordo com tlois

rn6todos diferentes: o primeiro envolvendo a Secagem pr6via do ma-

terial a S0cC, e possibilitando assim controle direto do peso i-ni

cia1, e o segundo clesenvolvido sem secagem prévia, isto 6 com

controle indiïeto do peso inicial, exercido atrav6s c1e cálculos

baseados na umidade da amostra. Os resultados do teste mostraram

que a porcentagem de fração coloidal resultou três vezes maior na

aná1ise sem secagem pr6via. Esse mesmo n6todo de aná1ise revelou

tamb6m um leve aumento na concentraçáo de argila assim conlo uma

sensível red.ução no teor de silte em relação ao m6todo da amostra

previamente seca. Tais discrepâncias revelaram a existência de u
ma certa aglutinação irreversíve1 das partícu1as coloidais e argi
1osas, quando submetidas à secagem, falseando os resultados granu

lom6tricos. Optou-se, assim, pela reali zaçã'o de aná1ise granulom6

trica sem secagem preliminar, eil detrimento do controle preciso

de peso inicial da amostra.

A impregnação das amostTas lamosas por águas salo-

no efeito de dispersão do material em

em comparar os resultados da análise
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bras não ocasionou problemas de floculação durante a pipetagern,
tendo sido suficiente para isso o uso de 1,5 g de pirofosfato de

.s6dio (NaOPrO r) , por anos tra , como agente dispe rs ante. Para a dis
persão de sedimentos arenosos, foi adicionado, a cada anìostra,
1,0 g do mesmo composto.

O peso inicial da amostra seca para análise granu-
lon6trica foi de exatamente 50,00 g, no caso das areias, e de a-
proximadamente 40 g, no caso das lamas. Exigiu-se um erro de anã.-

lise inferior a Seo, tendo sido repetido o processamento das amos-

tras arenosas cujo fator de correção, dado pela relação peso ini-
cial/peso final tenha caído fora do intervalo 0,95-1,05. Para o

caso das lamas, devido ao erro nas estimativas de urnidade, não se

teve facilidade em conseguir fatores de correção dentro desse in-
tervalo, tendo sido conveniente admitir anãlises com erros de at6
I1eo (fator de correção entre 0,90 e 1,10).

3.2.2 . Aná1ises mineralógicas

composição mineralógica da fase arenosa foi estu
dada em dois produtos de separação densim6trica, o leve e o pesa-
do, separados entre si com bromofórmio (CHBr' densidade 2 ,BI

7
- 2,83 g/cm"), conforme m6todo descrito por Carver(1971). Este es
tudo foi realizado en duas frações granulom6tricas difeïentes por
amostra, a primeira de areia fina (0,250 - 0,I25 mm) e a outra

3.2.2.I. Frações areia fina e areia muito fina

de areia muito fina (0,125 - 0,062 mrn), eue são normalmente
mais ricas em minerais pesados, a16m de as mais ïepresentativas
nas amostras estudadas.

A f reqtlência de minerais pesaCos nas amos tras ana-
lisadas foi em geral inferior a Sqo. Apesar disso, o peso inicial
seco de 50 g foi suficiente para fornecer o núrnero de grãos de mi
nerais pesados necessários para uma estimativa modal significati-
va ao microscópio, exceto païa algumas amostras de regolito, que
exigiram a repetição da aná1ise granulom6trica a pesos iniciais
da ordem de 150 a 200 g. Um problema adicional no estudo minera-

AS
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l6gico do regolito foi a intensa impregnação superficial dos

grãos por uma pe1ícu1a argilosa rica em óxidos (Fe3*), impeclinclo

o seu reconhecimento ao microscópio. Para elininação desta pe1ícu

Iã, os grãos foram deixados em banho de ácido oxálico Seo (HZCZO4)

por dois dias, êil presença de alumínio metá1ico (41). Promoveu-se

assim a fornação de oxalato de alunínio (AIZrcZO4)S) ' com libera-

ção de hidrogênio nascente (Ho).re conseqttenie iedução do Fe3*, for
mando-se então o oxalato de Fe'" (FeCr04), bastante so1úve1.

ram examinados ao microsc6pio en 1âminas de montagem provis -oria,

sem endurecimento do bálsamo. Como meio de imersão, €ilPregou- Se

uma mistura de óleo mineral (Nujo1) e alfa-brolnonaftaleno, resul-
tando um ínrlice de refração próxirno ao do quartzo (1,542). 0 mé-

todo de montagem provisória adotado, a16m de permitir o reaprovei
tamento de 1ârninas e reduzir o tempo de preparação, tornou possí-

ve1 a separação de grãos de identificação mais problemática, os

quais pud.eram ser diagnosticados pelos seus índices de refração.

O estudo óptico de minerais pesados consistiu na

O produto pesado, desmagnetizado, e o leve,

identificação e descrição sucinta dos componentes

não micáceos, realizando-se em seguida a contagem de pelo menos

100 grãos. Grãos de minerais opacos não magnéticos e micáceos fo-
ram contados simultaneamente, Sem inclusão no cômputo total. 0

mesmo foi feito com os alteritos, termo criado por Van Andel

(1950, in: Van Andel, 1958) para designar os minerais que, pelo
seu grau adiantado de alteração, não apïesentam características
de extinção e birrefringência bem definidas, tornando-se de iden-
tificação difíci1. De acordo com Van Andel (1958), os alteritos
representam, em gera1, produtos de intemperismo de hornblenda, e-

pícl-oto e piroxênio. Nas amostras estudadas, a grande freqt-tência

de hiperstênios e hornblendas alterados tornou interessante a uti
Iizaçáa deste teïmo, tendo-se em vista uma s6rie de conveniêrr.iu,

S'a expos t as por Van Ande 1 ( 19 5 8 ) .

fo-

A análise óptica de minerais pesados foi inicial-
rnente aplicada a apenas 6 amostras holocênicas, 3 ð'a praia atual
e 3 ð,a faixa interior, distribuÍdas nos dois extremos e no centro

transparentes
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da planície. Os resultados revelaram consideráveis variações na

mineralogia, exigindo a redução sucessiva do distanciamento entre
amostras, at6 se chegar a um espaçamento de cerca de 2 km, o qual
foi adotado tamb6m na faixa exteïna da ârea pleistocênica. Na par
te mais interior da planície, onde não se dispõe de malha de pon-

tos de amostragem regular, optou-se pela execução de aná1ises de

amostras seguidas ao longo de perfis transversais ã costa. Os per
fis escolhidos foram o Gaivota-Rio do Castro (a 12 km do Costão

de Peruíbe), o Calif6rnia-Rio do Castro (a 15 km) e o Camboriú

-Rio lpanema (a 27 km).

Estudo de minerais leves foi realizado em parte
das amostras sedimentares estudadas quanto ã composição em pesa-

dos. 0 exame da fração leve consistiu no reconhecimento da minera

logia e na estimativa visual de grau de arredondamento em grãos

de quartzo. A identificação mineral6gica limitou-se ã distinção
entre quartzo e feldspatos, feita com base no índice de refração
e na figura de interferência, obtendo-se para cada 1âmina a conta
gem de feldspatos para um total de 100 grãos.

3.2.2.2. Frações argilosa e coloidal

As frações argilosa (diâmetro hidrodinâmico en-

tre 0,004 e 0,0005 mm) e coloidal (diâmetro hidrodinâmico menor

que 0,0005 nn) de amostras lamosas foram separadas entre si atra
v6s de s ifonagem após tempos de de cantação calc.r,lt ados de acordo

com a lei de Stokes.

Os valore s de pH e de concentração em sótidos cLa

dispersão foram controlados, de modo a evitar o ataque químico e

a agregação das partículas, conforme as recomendações de Barshad

(1954) e Hsi q Clifton (19ó2), respectivamente. A quantidade ini-
cial de lana foi calculada para forneceï, em 500 m1 de suspensão,

uma concentração de sólidos de 50g/1. Esse material foi inicial-
mente colocado em um b6quer de plãstico com 200 ml de âgua, adici
onando-se, como agente dispersante, NaOH 0,1 N, at6 atingir-Se um

pH máxirno da orden cle 8. Efetuou-se, em seguida, a dispersão mecâ
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nica corn pistilo de borracha e agitarlor girat6rio. Após a disper
são, a amostra foi transferida para a proveta de 500 fll, onde per
maneceu em ïepouso pelo tempo necessário para decantação de toda

areia e si1te, Decorrido eSSe período de decantação, realizou- se

a sifonagem do líquido sobrenadante com uma mangueira de borra-
cha. A suspensão sifonada foi redispersa e submetida a nova decan

tação, agora no período necessário para sedimentação da argila,
seguida de sifonagem.

Urna parte de cada uma das duas frações granulonó-
tricas assim obtidas foi utilízada na dosagem de mat6ria orgâni-
ca (dtem 3.2.4), As partes remanescentes foram destinadas ã di-
fratometria de raios-X, tendo para isso sido submetidas ao pï6-
tratamento, visando eliminação de matéria orgânica e õxidos
ferro e alumínio, a16m de floculaçáo do material em suspensão. No

p16-tratamento, empregaram-Se basicamente quatro reagentes: âgua

oxigenada (Í1ZOZ), para ataque da parte orgânica; hipossulfato ou

ditionito de sódio (Nar5204) , para reduzir o ferro ferroso o colo
cando-o em solução; citrato de sódio (NarC6HtOT), para dissolver
e evitar a precipitação de hidróxidos amorfos de ferro e alumí-
nio, sem afetar hidróxidos cristalinos eventualmente presentes, e

para impedir a fornação de sulfetos, a partir do ferro recluzido
pelo ditionito; cloreto de s6dio (NaCt), como agente floculante.O
uso desses reagentes seguiu as indicações fornecidas poï Barshad
(1960). O material argiloso ou co1oida1, uma vez pr6-tratado, foi
conduzido ao difratônetro, êfl três estados diferentes, ttatLtral,
glicolado e aquecido por 45 minutos at6 450eC, tendo-se utilizað,o
no aparelho as condições seguintes : ft.rndo de escala: 250 c.p. s.
(contagens por segr.rndo) ; tempo de contagem: 4 pulsos; velocidade
do goniômetro' 1e/min. I velocidade do papel de registro: 10 mm/

min. Estas condições , escolhidas após uma série de testes prelirnj.
nares com o difratômetro, foram consideradas ideais tendo em vis-
ta a semiquantificação de argilo-minerais, pois permitem a delimi
tação dos picos de difração diagn6stícos dentro do fundo de esca-

1a adotado.

de



A análise morfomótrica foi reali zað.a em grãos
quartzo das frações areia fina e muito fina, simultaneamente
estirnativa da porcentagem de feldspatos, e consistiu na avali
visual de graus de arredondamento de 100 grãos de quartzo,
v6s da tabela gráfica reproduzida na figura 5.

3"2.3. Anã1ises morfom6tricas

0 caráter de subjetividade na avaliação visual de

morfometria, enfatizada por Beal fr Shepard (1956), torna não re-
comendáve1 a atribuição de significado absoluto aos resultados
encontrados, comparações sendo válidas apenas dentro do grupo de

amostras aqui estudadas.

Todas as amostras t"rooru, foram submetidas ã dosa

gem de mat6ria orgânica, que consistiu na digestão a qtrente

3.2.4. Dosagem de mat6ria orgânica

(50eC) por ãgua oxigenada a 130 volumes, seguindo
descrito por Grant Gross (1971). O m6todo foi aplicado a amostras
in natura, sem qualquer tratamento ou fracionamento pr6vio, a náo

ser secagem na estufa para controle de peso i-nicial , e tamb6m a

amostras parciais (argilosa e coloidal), resultantes do fraciona-
mento executado conforme o processo descrito no item 3.2.2,2.

Os teores obtidos em amostra total podem ser atri
buídos tanto ã mat6ria orgânica grosseira e particulada, como ã

fina e matura, enquanto que os teores em amostras parciais refle
tem principalmente a presença de mat6ria orgânica matura, que ó a

mais significativa em termos de implicações anbientais (índice do

grau de estagnação do ambiente sedimentar).
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3.2.5. Dosagem de' Rb e Sr

A dosagem de Rb e

a hipõtese de existência
lacionados entre si por

p ro ce di men to

Sr foi executada com objetivo
de teores anômalos destes e1e-

reação de radioatividade ß, e-



ventualmente importante na justificativa das propriedades

pêuticas da lama negra.

A radiação do tipo ß possui, na verdade, poder de

penetração muito reduzido, a maioria das substâncias minerais ra
dioterapêuticas conhecidas devendo suas propriedades ã radiação
do tipo )(. No entanto, testes pr6vios de radiação y total nas

cinco amostras de Iama in natura, utilizando um cintilômetro por

tãti1, não detectaram qualquer anomalia. Por causa disso, foram

determinados os teores de Rb e Sr, tendo-se tamb6n em vista os

resultados de uma análise qualitativa da lama negra realizada ern

1970 no espectroscópio de raios X da USP (Mourão, 1973) e que

teriam denunciado quantidades detectáveis destes dois elementos.

A determinação quantitativa deste trabalho foi
executada no aparelho de fluorescência de raios X do Centro de

Pesquisas Geocronol6gicas do Instituto de Geociências da USP,

utilizando amostras secas e pulvetizadas. Para tanto, a lama foi
previamente submetida ã separação granulom6trica a úmido na pe-

neira de malha 0,062 nm, aproveitando-se apenas o material fino
(silte e argila), o qual foi seco em estufa a 50çC e moído com

pistilo de borracha.
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3.3. Tratamento dos Resultados

Dentre vãri¿s propostas de n6todo de cãlculo dos

quatro momentos estatísticos da distribuição granulon6trica a

partir da curva acumulativa, o de Folk fi, Ward (1957) 6 o de uso

corrente no Brasil há vários anos, tendo sido adotado neste tr4
balho. O m6todo, que utiliza as freqüências acumuladas dos per-
centis 50, 16 e 84, foi aplicado atrav6s do programa Fonte / þûãLi

S€ , de autoria de Mauro Fumio Yamamoto, disponível no arquivo em

dísco do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, junto ao

Centro de Cornputação Eletrônica da USP.

3,3,I. Parâmetros estatísticos de Folk & Ward
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O progïama Fonte/Aná1ise calcula, a16n dos quatro
momentos por amostra, as médias e desvios-padrão de cada um de-

1es para o conjunto total de amostras. Para evitar a inclusão de

sedimentos de diferentes idades e subambientes nun nesmo grupo'
optou-se por aplicá-1o a cinco diferentes lotes de amostras: 1)

marinhas de praia atual; 2) marinhas holocênicas; 3) marinhas
pleistocênicas; 4) marinhas holocênicas e pleistocênicas com re
trabalhamento eólico; e 5) lamosas de mangue e canais de mar6.

3.3,2. Coordenadas de Sahu

Os parânetros estatísticos de distribuição granu-
lom6trica têm sido freqtlentemente utilizados, por diversos auto

res, no reconhecimento de ambientes deposicionais, destacando-se
as tentativas de Folk & Ward (1957), Passega (1957), Mason Ê

Folk (1958), Friednan (19ó1) e Sahu (1964). O n6todo de Sahu (op

cít. ) , embora bastante discutido, vem sendo muito empregado no

Brasil. Consiste na representação gráfica de grupos de amostras
dentro de um diagrama empírico de energia e viscosidade do meio,
em que a ordenada 6 o desvio-padrão em "phi" e a abcissa
função dos desvios-padrão dos parâmetros diâmetro m6dio, variân-
cia e curtose.

Neste trabalho, coordenadas de Sahu (op.cit.) ca1

culadas a partir dos parâmetros de Folk & Ward foram obtidas pa-
Ta os mesmos cinco grupos de amostras discriminadas no iten an-
te rior .

A representação dos parâmetros de Folk & Ward de

um conjunto de amostras, dois a dois, êfl diagramas binários, tem

mostrado resultados significativos na distinção de subambientes,
especialmente de diferentes tipos de amostras arenosas costeiras,
como areias e6licas e rnarinhas (Friedman, 19ó1).

3.3.3. Diagramas binários de dispersão

Spencer (19ó3) observou euê, sob efeito de agen-

uma
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tes de alta competência, quando a população síttico-argilosa, ig
dependente de sua disponibilidade na fonte, 6 escassa, o parâme*

tro diâmetro n6dio 6 índice da energia do ambiente deposicional.
Este 6 o caso de sedimentos submetidos ao efeito de arrebentação
de ondas marinhas, cujos diagramas binários de diâmetro m6dio em

função de outros parâmetros (assimetria e curtose) fornecem uma

forma de se avaliar o quanto cada parârnetro se relaciona com a e-
nergia. Do mesmo modo, os diagramas desses mesmos parâmetros em

função do desvio-padrão indicam suas correlações com a eficj-ência
do selecionamento por transporte.

Neste trabalho, tendo-se em vista avaliar tais cor
relações, foram construídos diagramas binários entre os parârne-
tros de Folk e Ward para os cinco agrupamentos de amostras.

Duas variáveis medidas em certo número de indiví-
duos de uma população, se repïesentadas em um sistema de eixos
cartesianos, dáo origen a um conjunto de pontos com deterninado
padrão de dispersão. Esse padrão 6 dito linear se os pontos se

distribuem aproximadamente segundo uma reta. Nesse caso, fala-se
na existência de uma correlação linear significativa entre as du-
as variãveis. Como a simples representação dos pontos no diagrama
de dispersão 6 apenas um crit6rio visual, e, portanto subjetivo,
de avaliação dessa correiação, 6 conveniente o uso de m6todos ana
1íticos de cã1culo, como a chamada análise pararn6trica de Pear-
son, que se baseia na obtenção de um coeficiente de correlação r.
0 cálculo de r envolve as variâncias totais da amostra em relação

3.3.4. Correlação linear param6trica de Pearson

a cada uma das variáveis, assim como a covariãncia,
f6rmula:

onde:

._ cov (x,y) _ SP xy

@ /sQx.sQy

SPxy

sQx

sQv

rxy

LxZ

-2Ly

IxIy/n
(Lx)Z /n

(ry)z /n

segundo a



0 valor de r assim calculado pode variar de -1 a

1, indicando os valores positivos uma corïe1ação linear direta,
os negativos uma correlação linear inversa e os nulos, ausência
de correlação. Quanto menor o m6du1o de r (ltl), menos signifi-
cativa é a correlação linear entre variáveis.

O grau de significância da correlação 6 estimado
usando-se o recurso estatÍstico do teste de hipótese, em que uma

hip6tese nula Ho, que tenha a forma de uma equação, 6 testada
atrav6s da comparação com os valores de uma distribuição padrão"
No presente caso, o teste empregado 6 o teste t unicaudal; a e-
quação da hip6tese Ho a ser verificada afirma que r=0 (correla-
ção nula), e o valor de t calculado, a ser comparado com o t tabe
lado da distribuição padrão, obtém-se pela f6rmula:

A região da curva de distribuição dos valores de
rrtrr dentro da qual trrrr é aproximadanente zero situa-se entre os

valores de probabilidades de t+o e t-o (fígura 6). Quanto maior
for o módulo de o, menor fica a região para a qual r=o e nais
difíci1 se torna aceitar a hipótese de correlação nu1a, o que

significa que o teste se torna rigoroso em termos de Ho, mas pou

co rigoroso em termos de sua hipõtese alternativa Hl (que afir-
ma a existência de uma correlação linear significativa). Portan-
to, um teste de significância da correlação 6 tanto rnais rigoro-
so quanto menor o valor de cx. A cx, se dá o nome de nÍvel de signi
ficância, ou seja, a probabilidade de se rejeitar uma hipótese
verdadeira. O inverso de cr, (1-cl) fornece portanto uma estimativa
do grau de confiabilidade q,ue se pode ter no teste de significân
cia da correlação "T".

Neste trabalho, o m6todo da correlação linear de

Pearson, conforme apresentado acima, foi utilizado para conparaT

diferentes variáveis (arredondamento a de grãos de quartzo e seu

respectivo desvio-padrão aã, porcentagem f de feldspatos na fra
ção leve, índice ZTR, número de variedades de minerais pesaclos

n) com a variação da coordenada geográfica x.

ì1;,-:_'"r = t! i-tz
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Para comparaçáo dos valores calculados com os va

t da distribuição padrão,utilizaram-se os dados da tabe
Fisher Ë Yates, em seu Statistical Tables.

Estudos quantitativos de minerais pesados foram a

plicados a areias das diferentes formações marinhas quaternárias
assim como a sedimentos lamosos fluviais e costeiros. A disponi-

3.3.5. Compa'raçáo de assembt6ias nineralõgicas por qui-
quadrado

bilidade desses dados tornou possível uma comparação entre
assembléias de pesados de cada grupo, Têpresentativas de sua pro
veniência sedimentar.

Esta comparaçáo foi feita pelo método de confron
to de distribuição do qui-quadrado (XZ), que 6 um dos vãrios re-
cuïsos usualmente aplicados para testar hip6teses estatísticas.A
hipótese nula (Ho) a ser confirmada ou recusada, no caso, 6 a

que afirma a existência de un ajuste entre as duas distribuições
Em se tratando de distribuições de minerais pesadosn este ajuste
significa que as amostras pertencem a uma mesma unidade litológi
\-d ¡

A tabela de valores de qui-quadrado
da para se verificar o ajuste de uma distribuição
freqtlências ã uma distribuíção teórica. O valor de

parado com os da tabela 6 calculado pela f6rnula:

onde O corresponde ao valor observado (da amostra) e E ao espera
do (da distribuição te6rica). Como se vê pela equação, o valor
de X2 calculado 6 função direta da amplitude das diferenças en-
tre freqüências de cada componente nas duas distribuições compa-

radas. Desse modo, um baixo XZ calculado ind.ica alto ajuste en-

tre as distribuições. O crit6rio para decidir se esse ajuste 6

ou não suficientemente bom para que possa confirmar a hipótese

.,,2 ._ crr ,0i-Ei.2.r\ - ,i=I t El--J

AS

foi conceb i-
amostral de

)X" a. ser com-
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nula 6 a comparaçáo d.a somatória calculada com o valor de xz ta-
belado para número de graus de liberdade e intervalo de confian-
ça desejados. Se amostra e padrão forem correspondentes, a soma-
-. . ^,2 ?tõria x" resultarâ. baixa o suficiente para ser menor que o x¿ da
tabela e conseqtlentemente passar no teste, confirmando a hipóte-
se nula.

Neste estudo, o m6todo qui-quadrado não foi usado
para comparar uma amostra com uma distribuição te6rica padrão,
mas sin para comparar amostras entre si. As variáveis contpara-
das, uma a uma, entre as duas amostras foram as porcentagens de
diferentes esp6cimes de pesados. O objetivo do uso do m6todo não
foi tanto o de testar a hipõtese nula, mesmo poïque, tratando-se
de amostras de unidades diferentes, não se esperavam ajustes su-
ficientemente bons para serem aceitos pelo teste. pretendeu- sê,
na verdade, interpretar os valores de yz calculado como parâme-
tros do grau de parentesco e/ou derivação entre amostras. para
permitir essa interpretação, postula-se que quanto menor a soma-
tória x2, maior ó a afinidade mineral6gica entre as duas assem
b1áias comparadas e maiores as possibilidades de que tenha havi
do derivação uma da outra, p€lo menos em parte, ou de que ambas
possuam 'contribuição significativa de uma ârea fonte comum. Não
se pode descartar, todavia, a possibilidade de que um baixo va-
1or Ce Xz calculado (ajuste alto) entre duas assembl6ias possa
resultar não apenas de derivação comum mas de semelhanças de con
dições hidrodinânicas, grau de retrabalhamento e fenômenos pós-
deposicionais (dissolução intra-estratal), todos fatores que de-
vem seT levados em conta rla interpretação.

Neste trabalho, foram confrontadas não só assem-
b16ias extraídas de sedimentos de condições deposicionais seme
thantes o pois amostras de lama negra (pE-16) e mangue (pE-19) fo
ram comparadas com assembl6ias m6dias da Fornação
(Pleistoceno), Formação Santos (Holoceno interior) e praia atual
e, finalmente, com uma assembl6ia do médio Rio Preto. 0s resulta
dos desta comparação são rnostrados nas tabelas 2gF e zgG.

Considerou-se, que o retrabalhamento dos sedinen

Lanane].a
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tos de lama negra e mangue 6 en grande parte herdado de suas mg

trizes sedinentares e não adquirido no anbiente deposicional a-

tual, o qual não teve tenpo nem energia para irnprimir mudanças

composicionais considerãveis por processos mecânicos. O

não se aplica ãs possibilidades de mudanças composicionais por
dissolução, uma vez que hã suspeita de uma redução nas freqtlên
cias de minerais instáveis por ação de águas ácidas do neio redu

tor. Quanto ãs mudanças mineralógicas ligadas ã modifì-cação de

hidrodinâmica, sua interferência pode em parte ser conhecida com

base nos contrastes de ajuste entre as frações fina e muito fi-
na. Conclui-se, portanto, QU€ oS ajustes observados naS tabeLas

29F e 29G, em dada fração granulonétrica, devem-se a dois fato-
res predominantes: fonte e dissolução química no meio atual. Co-

mo todas as amostras marinhas são de um ambiente químico anãlo-
go, elas podem ser muito bem comparadas entre Si, atrav6s desses

ajustes, em termos de sua importância relativa no fornecimento
de sedimentos para o mangue (PE-18) e para a lama negra (PE-16).

Conforme descrevem Giannini Ê Fernandez (1984) ,

a t6cnica de aná1ise de superfície de tendência (em inglês,
"trend surface analysis") 6 aplicada a mapas geológicos, visan-
do explicar uma "topografia" em função das coordenadas geográfi-
cas ou de Suas transformações. O termo "tOpografia", neste con-

texto, refere-se a uma superfície tridimensional cuja dimensão

correspondente ã cota topográfica pode tanto expTessar altime-

3.3.6. Aná1ise de superfícies de tendência

mesmo

trias como teores geoquímicos, parâmetros granulom6tricos
qualquer outro tipo de variáve1 geol69ica.

A técnica convencional de construção de superfí-
cies de tendência á descrita por Krumbein Ê Sloss (1963), I(rum-

bej-n Ê Graybill (f9ó5), Harbaugh & Merrian (1968) e Miesch & Col

nor (1968), entre outros. E1a utiliza um polinôrnio interpolador
de grau n em duas variáveis (as coordenadas geogrãficas) e traba
tha com a elevação de grau por adição de termos at6 um grau náxi
mo desejado e não rejeitado pelo teste estatístico de correlação

ou



(teste F).

A prirneira aplicação geol6gica do m6todo convencio
na1 no Brasil ocorïeu no estuCo morfo-estrutural para prospecção
de petró1eo realizado por Ponte (1969) na Bacia Sergipe-Alagoas.A
nível acadêmico, a t6cnica foi introduzida no paÍs por Fú1faro G

Anaral (1970), seguindo-se depois muitos outros trabalhos, como

os de Fúlfaro (1971), Amaral e El1ert (1971), Martins Jr. (1971),
Landim t' Fiilfaro (I972), Rtlegg (1975), Coimbra (1976), Oliveira
(1976), Herz & Amaral (1976), Ferreira 6 Addas (L977),
(1978), Yamamoto (1980) e Tessler (1982).

Giannini Ê Fernandez (I984), considerando uma s6-

rie de inconvenientes; e limitações no m6todo clãssico, utilizaram
pela primeira ve z îo país o m6todo alternativo de regressão mútti
pla "stepwise", introduzido por Miesch & Connor (op. cit.). Essa

técnica, que difere da tradicional por testar a eficiência de ter
mos polinomiais isoladamente e não dos termos do polinômio de de-

terminado grau tomados.em conjunto, foi aplicada neste trabalho a

parârnetros de Folk & Ward dos crês agrupamentos de amostras arenq

sas marinhas (de praia, Holoceno interior e Pleistoceno).

3.3.7. Semiquantificação de argilo-minerais
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O m6todo de semiquantificação de argilo-minerais
(clorita, caulinita, esmectita, mica/i11ita) proposto poT' Johns

et aL, (1954), usado neste trabalho, baseia-se na comparação dos

picos de difração de 3,5 L nos difiatogramas de uma mesma amostra

obtidos sob três condições diferentes : Seca ao ãT, glicolada e a-

quecida at6 450eC (todas em 1âminas orientadas).

De acordo com esse mótodo, o pico de 3,5 8..ta amos

tra natural deve-se a três componentes: uma difração de 4? ordem

do espaçamento basal (001) da clorita G4 R/4), uma de segunda or
dem do espaçamento basal da caulinita (7 RlZl e uma de 4? ordem

do espaçamento basal difuso da esmectita. A esmectita presente na

amostra se expancle com a glicolagem e se contrai com o aquecimen-

to, de modo que sua contribuição ao pico de 3,5 R só ocorre na a-

Suslick
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mostra natural. A caulinita, por sua vez, não é expansível, nas

sofre destruição de retículo com o calor (desde que não seja de

alta cristalinidade), sendo sua contribuição ao pico de 3,5 R res
trita às amostras natural e glicolada.

Desta maneira, o pico de 3,5 R ¿a amostra aquecida
deve ser exclusivamente atribuído ã clorita, sua intensidade ser-
vindo como um parâmetro da concentração desse mineral. A quantida
de de caulinita pode ser estimada descontando-se da intensidade
do pico 3,5 8. tta amostra glicolada o valor do pico 3,5 na amostra
aquecida (clorita), enquanto que a concentração de esmectita 6

calculada descontando-se do pico 3,5 na amostra náturaI a intensi
dade do 3,5 na amostra glicolada. Finalmente, o quarto componen-

t€, mica e/ou i1lita, pode ser estimado atravás de seu pico de 34
ordem (006) a 3,3 R, descontando-se o efeito da difração princi-
pal do qvartzo atrav6s de uma fórmula empírica.

As medidas de intensidade neste trabalho foram fei
tas com base no cálculo da área sob o pico considerado, tomando-
-se o cuidado de 1er as alturas (dadas em c.p.s) em escala loga-
rítmica, conforme a recomendação de Johns et aL. (op. cit.). A

quantidade de mica/i11ita foi utilizada como referencial para a

estimativa dos demais componentes ""* partes por 10.

' Bruun (1962) postulou a ocorrência de erosão de se

dimentos praiais e conseqtiente deposição na antepraia em respos-
ta ã elevação do nível relativo do mar. Esta id6ia foi demonstra-
da no campo e em laborat6rio por Schwartz (1965 e 1967), Dubois

[1975, 1976 e 1977), Dominguez (7982) e Weishar & Wood (1983), re
velando-se, atrav6s desses trabalhos, a extensão de sua validade
ao fenômeno inverso ( sedimentação praial provocada por abaixamen
to do nível relativo do mar).

3. 3. 8. Cálculos de Dubois

Dubois (1976),
de material oriundo de erosão
cluiu que a sedinentação previ

estudando a deposição na atttepraia
praial em costa transgressiva, con

sta por Bruun (op. cit.) 6, a longo
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prazo, mais intensa îa barra submersa interna, pr6xima ã praia,
ligada a arrebentação de ondas. A1ém da zorla de arrebentação, rg
mo ãs maiores profundidades da bacia lacustre ou marinha, a sedi
rnentação gerada pela elevação do níve1 de ãgua 6 pouco significa
tiva. Observou-se também que a barra interna e todo o perfil com

preendido entre ela e a base da zona de espraiamento mi.gram runo
ao continente sinultaneamente ao seu empilharnento. 0 perfil da

anteptaia rasa varia, portanto, em busca do equilíbrio; o perfil
da antepraia profunda permanece constante e seu declive Ø e fa-
tor determinante da distância t'xtr de recuo da costa em resposta
ã elevação "a" no níve1 d'água, segundo a fõrmula empírica x =a/
Tan ø, deduzida por Dubois (I977) .

Nes te trabalho , aplicou-se a fórmula cle Dubois
(1977) para estimar a distância te6rica x de avanço da linha de

costa por abaixamento do nível relativo do mar durante os úfti--
mos 3.000 anos. A discrepância entre esse x teõrico e o x mecli-
do, correspondente ã largura da faixa de sedinentos regressivos
holocênicos, pode ser interpretada como parâmetro da intensida-
de de erosão ou sedimentação por outros fatores a16m do previs-
to por Bruun (op.c1,t. ) .



4, INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

4. 1. Análises Granulom6tricas

4.1.1. Parâmetros estatísticos de Folk e Ward

O parâmetro diâmetro n6dio (nm) apresenta-se, efl

m6dia, mais baixo nos sedimentos de praia atual (areia muito fi-
na), seguidos respectivamente pelos pleistocênicos e holocênicos
interiores (areia fina) , de acordo com a tabeLa g. Observando-se

o desvio-padrão para os valores de diârnetro médio, cons tata- se

que os sedinentos de praia possuem a maior seleção em relação a

esse parâmetro, enquanto que os sedimentos holocênicos internos
possuem a pior. Tais resultados sugerem que, dentro da Planície
de Peruíbe-Itanhaém, o selecionamento granulom6trico foi niais efe
tivo nas areias praiais, e menos, nas areias da faixa holocêni-
ca interior. A tabeLa L0 permite observar que a maior m6dia dos

diânetros m6dios nos sedimentos holocênicos do interior da pla-
nície, êil comparação com a dos pleistocênicos, deve-se ã presen-

ça de pequena porcentagem de amostras com diânetro n6dio areia
m6dia (ausentes na faixa pleistocênica), ã porcentagem levemente
maio,r de amostras com diâmetro areia fina e ã porcentagem menor

de amostras corn diâmetro areia muito fina.

Os resultados referentes ao parâmetro desvio- pa-
drão confirmam as tendências de variação de grau de seleção suge

ridas pelos valores de diãmetro médio. Em termos de mé¿i-a ponde-

4. 1 . 1. 1. Sedinentos arenosos marinhos
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rada (tabeLa g), o desvio-padrão mais baixo 6 o das areias
praia (se1eção muito boa) , seguindo-se as pleistocênicas (sele

ção entre boa e muito boa) e holocênicas interiores ( seleção
boa). O grau de seleção por amostra varia de muito bom a modera-
do nos sedimentos do interior da planície mas 6 muito bom para
100% dos casos, na praia atual (tabeLa LL).

Os valores m6dios do parâmetro assimetria dentro

de



-48-

de cada agrupamento de amostras indicam sempre curvas aproxinada-
mente sim6tricas, o que é cornpatÍvel com o efeito de lavagem de

finos exercido pelo vaiv6m, atuante na sedimentação de todas as

areias estudadas. A assimetria m6¿ia é, todavia, levemente negati
va no Pleistoceno e na praia atual e levemente positiva no Holoce

no interior. Admitindo-se que a lavagen de finos tende a tornar a

assimetria da distribuição nula a negativa, este pequeno contras-
te nos valores m6dios sugere guê, no ciclo de deposição das Q-

reias holocênicas interiores, o efeito de vaivém foi menos atuan-
te e/ou mais diluído pela influência de sedimentos positivos de

origern continental. Essa interpretação é concordante com a hip6te
se de pior selecionamento no FIoloceno interior. Pela tabeLa L2,ob

serva-se, de fato, eu€ nesses sedimentos, chegan a ocorrer inclu
sive amostras com assimetria muito positiva e a porcentagem de

casos de assimetria positiva 6 mais que o dobro em relação ao

Fleistoceno. Na praia atual, onde o selecionamento 6 nais efeti-
vo, 100% dos casos são de assimetria aproximadamente nu1a. Como

era de se esperar) a variabilidade entre amostras (desvio- padrão

do parâmetro assimetria, tabela 9) 6 rnais uma vez elevada no flolo
ceno interior e muito baixa na praia, com valores interme<liários
no Pleistoceno

Os valores m6dios para o parâmetro curtose ( tabe-
La g) refletem tendênciapara curvas leptocúrticas, nos sedimentos
de praia, e mesocúrticas, nos sedimentos do interior da planície,
o que se torna mais evidente através da tabeLa L.3.0 caráter mais

leptocúrtico dos sedimentos praiais está associado a uma intensa
movimentação de fundo com poder seletivo, não podendo ser desvin-
culado de seu elevado grau de seleção. A variabilidade entre as

amostras, quanto ao parãnetro curtose, tamb6m 6 menor na praia.
Por outro 1ado, ao contrário do que se verifica para os denais pa

rânetros, a variabilidade máxirna de curtose 6 encontrada na fai-
xa pleistocênica e não na holocênica interior. Esse fato torna-se
bastante evidente atrav6s da tabeLa 13, onde se observa que a

curtose por amostra, no Pleistoceno, varia desde platicúrtica at6

muito leptocúrtica enquanto no Holoceno não passa de leptocúrti-
ca. A variação do parânetro curtose dentro da população não 6,por
tanto, um bom índice da efetividade do selecionamento, ao contrá



rio dos três outros Parãmetros.

0 número de

dis tribuição granulom6trica
nica interior, seguindo-se
La 9), o quq corresponde a

m6dio e grau de seleção.

O número de classes (tabeLa L4) varia entre 1 e

2 na praia atual; o único caso de amostra praial com mais de 2

classes (PE-26) não deve ser considerado, pois corresponde a uma

anomalia 1ocal tanto sob aspecto granulométrico, como quanto ã

morfometria e composição mineralógica; trata-se pÍovavelmente de

sedimento de un paleocanal de drenagem recoberto. No Holoceno in
terior, o número de intervalos texturais varia entre 2 e 3, com

um único caso de amostra com 5 classes (PE-104), tamb6m anômala

quanto a seus parâmetros diâmetro médio (areia m6dia), seleção
(rnoderada) e assimetria (negativa). No Pleistoceno, a variação
6 nais acentuada, com núrnero de classes desde 1 at6 4.

Os resultados de parârnetros texturais de Folk q

Ward permitem concluir que a atuação do retrabalhamento e seleci
onamento dos sedimentos por abrasão e lavagern de finos, atrav6s
do vaiv6m das ondas marinhas, 6 mais evidente nos sedinentos de

intervalos texturais abrangidos pela
6, em m6dia, maior na faixa holocê-

o P1èistoceno e a praia atual (tabe-
seqüência de decr6scimo de diâmetro
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praia, o q.ue é decorrente do fato de eles terem passado

maior núnero (pe1o menos 3) de ciclos erosivo-deposicionais. Por
outro lado, os sedimentos holocênicos interiores, embora tenham

sido submetidos a mais ciclos de retrabalhamento que os pleisto-
cênicos, apresentam evidências menos acentuadas de atuação das

ondas. Isto sugere que a importância de outras fontes de materi-
aL sedimentar, além dos sedimentos preexistentes, foi maior du-
rante a deposição desses sedimentos holocênicos de que no Pleis-
toceno e na fase regressiva atual. A deriva litorânea, carreand.o
sedimentos de origem fluvial fornecidos a SW da planície pelas
serras do Itatins e Laranjeiras deve, portanto, ter sido
efetiva nas fases iniciais da regressão holocênica. Esta conclu
são 6 compatível com a interpretação de Martin ü Suguio (1978)
para a evolução geol6gica da Ilha Comprida, situada na zorLa cos

por

ma1 s
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teira a SW do Maciço do Itatins, segundo a qual a fase de deposi

ção holocênica entre 5.500 e cerca de 3.000 anos A.P. foi regida
por correntes de deriva, com efeito regressivo subordinado, en-
quanto a fase mais recente (principalmente at6 1800 AP) 6 regida
predoninantemente pelo ab_q.1111ento do niyç-t relativo do mar, tor
nando-se a deriva fator secundário.

0 exame da variação de teores de areia fina e mui
to fina (tabeLa L) de SW para NE 6 suficiente para confirmar a

menor irnportância da deriva litorânea durante a deposição dos se

dimentos recentes. Enquanto na praia não ocorrem mudanças longi-
tudinais aparentes na granulometria, na faixa holocênica inte-
rior e no Pleistoceno, os teores de areia fina, de modo geral,
são mais altos a SW, e os de areia muito fina, a NE. Essa mudan-

ça acentuada de granulometria de SW þara NE, exclusiva dos sedi-
mentos do interior da planície, explica os desvios-padrão mais
elevados nos parârnetros texturais desses sedimentos (tabeLa 9),

Considerando-se os teores de areia, silte, atgiLa
e cotóides (tabeLa 2), a amostra de lana negra (PE-16) destaca
-se das demais pelo seu elevado conteúdo em co16icles e argila,
responsáveis por sua consistência gelatinosa e elevada unidade
natural. A ordem de grandeza do teor de col6ides 6, em todas as

amostras, a mesma do teor em argila, sendo exceção o sedinento
de mangue (PE-l8) , gue, apesar da quantidade de argila relativa-
mente elevada, apresenta uma baixa concentração de nat6ria coloi
da1, possivelmente indicando ineficiência da vegetação de mangue

em reter os sedimentos mais finos.

A tabeLa Z apresenta resultados de parâmetros es-
tatísticos granulom6tricos calculados segundo Folk & Ward 0957).
Observa-se que a amostra de lama negra (PE-16) possui o menor

diâmetro n6dio (si1te fino) dentre as cinco amostras estudadas,
sendo seguida pelo sedimento de meandro ativo (PE-19).

4.LL2, Sedinentos lamosos de Peruíbe
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Os valores de desvio-padrão indicam seleção gra-
nulométrica muito pobre para todas as amostras, com exceção da

de paleocanal (PE-17) , moderadamente selecionada. Esta amos tra 'e

tamb6m a de diâmetro m6dio mais grosseiro e a única a apresentar
uma cuïva de distribuição granulom6trica aproximadamente simé-
trica. Admitindo-se que os sedimentos sujeitos a ação de fluxo
unidirecional, êfl condições de transporte fluvial típico, tendem

a adquirir assimetrias positivas, como se observa nas amostras
de mangue, meandro ativo e margem de canal (PE-18, PE-19 e PE-

20), a assimetria aproxirnadamente nula da amostra de paleocanal
sugere influência de fluxo bidirecional, provavelmente devido a

interferência de marós, cujo efeito de fluxo e refluxo teve capa

cidade para por em suspensão e remover grande parte dos sedinen-
tos mais finos. A assimetria negativa da amostra de lama negra
deve ser encarada num contexto diferente. Neste caso, embora ha-
ja influência observada de subidas periódicas da mar6, não exis-
te bidirecionalidade de fluxo, pelo caráter confinado do sítio
deposicional, o qual ret6m grande parcela dos sedimentos trazi-
dos durante as ingressões de águas marinhas. A assinetria negati
va da amostra PE-16 deve-se portanto a intensa decantação e acu-
mulação de argila en ambiente de águas predorninantemente para-
das. A fração arenosa, essencialmente herdada do paleoambiente
fluvial, pode tamb6m estar sofrendo renovação pelo aporte das 'a-

guas de mar6 enchente.

Tem-se associado o grau de achatamento ou curtose
das curvas de distribuição granulom6trica ã movimentação de fun-
do no sítio deposicional e, conseqtlentemente, ao grau de sele-
ção. As curvas mais achatadas (platicúrticas) seriam então corre
lacionadas a condições de menor movimentação de fundo, desfavorá
veis ã seleção. No presente caso, a curva mais platicúrtica en-
contrada foi a da amostra de meandro ativo (PE-19), seguindo- se

as de margen de canal (PE-z0) e lama negra (PE-16). Os sedimen-
tos de mangue (PE-18) mostraram-se mesocúrticos e os de paleoca-
na1 (PE-17) extremamente leptocúrticos. Esses resultados sugerem
que a novimentação de fundo 6 incipiente nos meandros (ativo ou

abandonado) e nas margens de cana1, sendo pouco maior no mangue

e intensa no meio do canal.
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0 nümero de classes texturais (con freqtlência em

peso maior que Ino), considerado como um índice de grau ãe sele-
ção, confirma as tendências observadas nos resultados de desvio-
padrão e acentua o contraste entre a amostra de paleocanal (PE-

L7) , moderadamente selecionada e com apenas 5 intervalos textu-
rais e as demais amostras, todas pobrenente selecionadas e com

número de classes variando entre 7 e 10. O elevado número de in-
tervalos texturais na amostra de mangue (PE-18) decorre do apor-
te heterogêneo de seclimentos, vindos tanto do continente como do

mar, sem que haja uma renoção eficiente de finos (argila), prin-
cipalmente pelo efeito fixador da vegetação. No caso da lama ne-
gra (PE-16), com um número de classes significativamente menor,
esse aporte é p"1o menos energeticamente mais homogêneo, e a au-
sência dos intervalos maiores que 0,707 mm (areia m6dia) indica
uma sedimentação calma. Esta relativa homogeneidade granulom6tri
ca de lama negra, quando compatada com a anostra de mangue, pode

ser interpretada como uma maior honogeneidade de fonte, isto 6,
predomínio do aporte por mar6s, com fornecimento subordinado de

sedimentos fluviais.

-,\ ãrea do baixo Rio Preto e do Rio Peruíbe; in-
cluindo os pontos de amostragem PE-16 o. PE- 17 e PE=18, conforme
os resultados de anâIises granulomótricas, parece ter estado su-
jeita, atualmente e/ou nos últimos milênios, ã influência de su-
bidas de mar6, distinguindo-se pelo menos três tipos diferentes
de comportamento: a) retenção de sedimentos marinhos, com influ-
ência subordinada de aporte continental, nas zonas lagunares cor
respondentes a baixios de meandros abandonados (arnostra PE-16) ;

b) retenção de sedimentos trazidos pelo mar, com significativa
influência de aporte continental, nas zonas de vegetação de man-

gue (amostra PE-18); e c) fluxo e refluxo de sedimentos marinhos
nas zonas de baixo canal fluvial, favorecendo um aumento da sele

ção granulom6trica pelo efeito da bidirecionalidade das corren-
tes (amostra PE-17).

A sedirnentação intensa de argilas e colóides ob-
servada no sítio deposicional da lama negra (PE-16) ocorre tam-
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b6n em zonas de meandramento do Rio Preto não sujeitas ã influên-
cia direta das mar6s (PE-19), indicando ser devida, pelo menos em

parte, a fatores hidrodinârnicos. Fatores físico-químicos podem

tamb6m ser atuantes. Todavia, apesar de os teores de argila e co-
lóides serem maiores nos meandros do baixo Rio Preto que em mean-
dros ativos e zonas rnarginais ã montante, não se pode confirmar
nem elininar, apenas com base nos dados de granulometria,a influ-
ência do carâter misto do anbiente.

4.I"2. Coordenadas de Sahu

Todos os grupos de

das de praia, aglomeraram-se numa

prõxima ao limite entre os campos

0 grupo de amostras de praia atual ficou represen-
tado por un ponto de maior energia e maior fluidez, dentro do cam

po "mar ras'o". Essa posição distante dos demais grupos <ie areias
pode refletir diferenças no subambiente deposicional. A explica
ção provável 6 a de que as areias pleistocênicas e holocênicas in

,,,,

t.)

teriores tenham sido depositadas na forma de cordões, os
presumivelmente evoluíram a partir de barras submersas de arreben
tação durante ciclos deposicionais intensivos, por regressão e/
ou deriva, enquanto as areias de praia atual foran depositadas
sob efeito de espraiamento de ondas (vaiv6n), êfl fase de regres-
são muito lenta, correspondente aos últinos 5.000 anos da curva
de Suguio 6 Martin (1978).

A comparação entre amostras de ãreas com aparente
retrabalhamento e61ico superficial e amostras marinhas subjacen-

amostras arenosas, com exceção
mesma zona do diagrama de Sahu,

"praia" e "mar raso" (figuna 7)..

tes mostra diferenças de posição nuito pequenas no diagrama
Sahu, indicando uma energia deposicional levemente maior para as

primeiras. Estas diferenças não permitem confirmar a hip6tese de

retrabalhamento e6tico naquelas áreas. Este fenôneno, caso tenha
ocorrido, deve ter sido insuficiente para inprimir mudanças textu
rais nos sedimentos assim como para formação de dunas típicas. E

surpreendente que nesta região o vento não tenha deixado nenhum

quais

de
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desses efeitos uma vez qve em Ilha Cornprida, poucas dezenas de

quilômetros a SW, Petri $ Suguio (L973) descrevem quatro gera-

ções de dunas e6licas de at6 7 m de altura, cujas areias, granu-
lometricamente estudadas por Barcelos (1975) e Suguio 6 Barcelos
(1978) inciden no campo "eõlico" de Sahu.

Três das condições mais importantes para fornação
de dep6sitos eõ1icos costeiros são ausência de chuvas durante pe

rÍodos prolongados, ação de ventos de constância energ6tica e di
recional e disponibilidade de areia de granulonetria adequada. É

improvãvel que alguna dessas condições tenha deixado de existir
na Planície de Peruíbe-Itanha6m se estiveram presentes em Ilha
Comprida. Atualnente, as isoietas médias anuais, êfl ambas as re
giões, oscilam entre os elevados índices de 2.200 e 2.600 mm, o

que poderia sugerir que as dunas s6 pudessem ter-se fornado du-
rante o recente período glacial prá-ho1ocênico. No entanto, s€

há dunas modernas em llha Comprida, apesar das chuvas, deyeria
haver igualmente entre Peruíbe e ltanha6m. 0 mesmo se pode dizer
dos ventos. Quanto ã granulometria, tanb6n não há diferenças no-
táveis entre Ilha Comprida e a planície em estudo: Barcelos (op.
cit. ) registrou diâmetro m6dio areia fina en 88% das areias da

ilha, taxa pouco diferente dos 80 e 82eo encontrados respectiva-
mente para amostras pleistocênicas e holocênicas de Peruíbe-Ita-
nha6n. Poderia se alegar que o aumento de feições de retrabalha-
mento eótico na região de Itanha6rn estivesse ligado a um decr6s-
cimo da granulometria para NE da planície, mas em Ilha Cornprida
o diârnetro m6dio tamb6rn cai para NE e, no entanto, as maiores du

nas se encontram a S.

A explicação mais plausível para a ausência de dg
nas eólicas na região 6 a de que a configuração regional do emba

samento cristalino tenha funcionado como um obstãculo ã ação do
vento. As zoÍLas de incipiente retrabalhanento eõlico superficial
descritas por suguio & Martin (1978), revelam de fato algum con-
trole pelas elevações cristalinas, uma vez que se situam seja na
zona protegida atrás dessas elevações (caso das regiões do Guara
rninguava, €il Peruibe, e do Morro Grande, entre ltanha6m e Monga-
guá), seja na zorLa de anteparo, a sotavento delas (caso da Cida-
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de Nãutica, situada â frente dos morros de Novo Mundo, Araraú e

Botoruçu) . A Serra dos Itatins, com altitudes de at6 1000 m, de-
ve ter barrado, portanto, os ventos de S e SW (direções pri.nci-
pais de incidência de ventos nessa região), irnpossibilitando a

forrnação de grandes depósitos eóticos.

As amostras lamosas, representadas em grupo no dia
grama de sahu, caem no campo "fluviaI", indicando ambiente de e-
nergia muito baixa e com certa viscosidade. Tais condições são
compatÍveis com o transporte por correntes de mar6 ou fluviais em

zonas de intenso aporte de argila.

4,I.3. Diagramas binários de dispersão

4.I.3.L. 1e e 2e momentos (diârnetro m6dio versus
desvio-padrão) figura B

Observa-se em todos os agrupamentos de amostras a-
renosas tendência para aumento de diânetro rnédio com aumento de

desvio-padrão, o que está possivelmente relacionado ao mecanisrno
de seleção por deixa de grosseiros no transporte ao longo
praia. A tendência é aparentemente maior no Holoceno interior, su
gerindo que a seleção progressiva por deixa foi aí mais efetiva.

80% das amostras eólicas estud.adas possui desvio
padrão maior que os da maioria das amostras marinhas ,holocênicas
e pleistocênicas. Este fato 6 uma evidência cJe que o retrabalha-
mento pelo vento foi incipiente, não chegando a produzir o aumen-
to de seleção esperado com base nos estudos de Mason G Folk-(195S)
e Friedman (1961).

4.I.3..2.3e e 4e momentos (assinetria versus cur-
tose) figuna I

0 padrão constatado em todos os agrupanentos 6 de

aumento da curtose con queda da assimetria. Esta tendência pode
ser devida ã seleção progressiva por correntes longitudinais e/

da
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ou ã diminuição da influência de sedimentos fluviais de assime-

tria positiva, fornecidos ã nontante dessas correntes, desde que

exista, nos agrupamentos estudados, uma correlação positiva acen

tuada entre curtose e seleção (ítem 4.L.3.4) e inversa entre as-
simetria e seleção (item 4. L.3.3) .

O padrão de dispersão neste diagrana 6 aparente-
nente ao acaso, a não ser por uma leve correlação positiva en-

tre assimetria e desvio-padrão no grupo de areias holocênicas.Es
sa tendência para aumento de seleção com a queda de assimetria 6

possivelmente associada ao efeito de seleção progressiva por cor
rentes de deriva e sinultânea red.ução da influência de sedimen

tos de assimetria positiva fornecidos ã nontante. Tal efeito,pro
vavelmente, foi mais atuante durante a primeir:a fase do ciclo re

gressivo holocênico (5500 a 3000 A.P.), não se manifestando nas

areias praiais recentes nem nas pleistocênicas.

4.T.3.3. 2e e 3e momentos (desvio-padrão
assimetria) figura L0

Dos seis diagramas binários, este é o que apresen

ta menor dispersão das amostras, reunindo os dois parânetros de

menor variação relativa. As tendências observadas são aumento de

curtose com aumento de desvio-padrão nos agrupamentos de amos-

tras lamosas e arenosas praiais, e o inverso nos demais conjun
tos. Tais resultados indicarn que uma correlação direta entre cur
tose e seleção, denotando efeito da deriva (item 4.L.3.2), só se

4.1.3.4. 2e e 4e momentos (desvio-padrão
curtose) fígura LL

VC TSUS

observa nos sedimentos arenosos do interior da planície.
praia, o efeito da seleção progressiva por deriva parece ter
do menos determinante, não produzindo aumento sistemático de

tose

versus

Na

si-
cur



Não há uma correlação nítida entre diânetro m6dio
e assimetria nas areias pleistocênicas, nem nas e6ticas.

Nos sedimentos holocênicos interiores, onde a de-
rlva e portanto o aporte de sedirnentos mais grosseiros e positi
vos ã montante foram determinantes, os altos valores d.e n6dia es
tão associados a assimetrias mais positivas. Nos sedimentos de
praia atual, onde a deriva desernpenha influência secundãria na
sedimentação, os diâmetros n6dios maiores associam-se a assime-
trias mais negativas (esta tendência dos sedimentos praiais tor-
na-se melhor explicada atrav6s dos mapas de tendência, item 4.7.4).

4.1.3.5. 1e e 3e momentos (diânetro m6dio
assimetria) fígura 1t

A correlação entre diâmetro m6dio e curtose não 6
nítida nos agrupamentos de areias pleistocênicas e holocênicas
do interior da planície, mas 6 p"rceptíve1 um aumento da curto-
se con aumento do diânetro n6dio nas amostras lamosas e areno-
sas praiais. Neste último grupo, como em areias lavadas de modo
gera1, o diâmetro m6dio denota a movimentação de fundo (spencer,
op,eít. item 3.3.3), no caso ligada ao vaiv6n de espraiamento, e

a curtose está associada, por conseqtlência, ã dinâmica deposicio
na1. Nos denais grupos de areia, onde a correlação do 4e momen-
to se faz mais com o desvio-padrão de que com o diâmetro m6dio,
a curtose não 6 um índice de energia do meio, mas sim de sele-
ção.

4.L.3.7. Conclusões

4.I.3.6. Ie e 4e momentos (diâmetro n6dio versus
curtose) figuna L3

-57 -

VC TS.LIS

Durante o ciclo deposicional da regressão pleisto
cênica e, principalmente, durante a primeira fase da regressão
holocênica, as correntes de deriva desempenharam papel importan-
te na sedimentação, favorecendo correlação direta do grau de se-



-58-

leção com a curtose e correlações inversas de grau .de seleção
con diânetro m6dio e com assirnetria. Estas correlações acham-se

ausentes ou invertidas nos sedimentos praiais. Neles, o diâme-
tro médio estã positivamente correlacionado com a curtose ; ã

qual tem portanto uma conotação de parâmetro de energia e não de

seleção, ao contrãrio do observado nas areias holocênicas e

pleistocênicas. Esta distinção entre praia e interior sugere que

a sedimentação costeira recente foi comandada mais pelo a-

baixamento do níve1 relativo do mar de que por correntes litorâ
neas paralelas ã costa e seus efeitos seletivos longitudinais.

4.I.4. Anãtise de superfÍcies de tendência

Mapas de superfície de tendência de regressão
mútti-p1a para a Planície de Peruíbe-Itanha6n foran elaborados
por Giannini G FernandeZ,1984 (mapas L0 a L2). Aqui apresentam-
-se os resultados de regressão de cada uma das faixas sedimen-
tares regressivas que conpõem a planície (mapas L3 a L9) com coe

ficientes de correlação superiores aos obtidos por aqueles auto
res na planície como todo.

Na faixa pleistocênica, os valores de resíduo
(mapas L3 a 16) são, em m6du1o, maiores nos dois extremos da p1a

nície, onde a densidade de pontos de amostragem 6 menor. Observa

-se uma concentração de resíduos localmente elevados a NE, indi-
cando que a regressão obtida se ajusta melhor aos dados da re-
gião de Peruíbe do que da de Itanha6n. Embora esse melhor ajuste
a SW possa apenas significar que os dados possuem aí distribui-
ção espacial nais aproximável a uma superfície polinonial, 6 pro
váve1 que existam tamb6m razões geolõgicas para tal diferencia-
ção. Um acentuado contraste de comportamento na variação dos pa-
rânetros 6 notado, de fato, entre a porção SW e a parte mais se-
tentrional da planície, conforme revelan todas as superfícies de
tend.ênci a ob ti das .

4.L.4.L Pleistoceno marinho



o parâmetro diânetro médio (mapa 13) perrnite verificar
queda de granulometria no sentido SW-NE, desde o limite sudoes-
te at6 pouco depois do meio da planície. A partir daí, inicia
-se uma inversão dessa tendênciâ ê, a16n disso, registro de re-
síduos positivos (ern mm) elevados.

A variação transversal ã costa de diânetro m6dio

não segue mesmo padrão a NE e a SW. Na região sudoeste, ocorre
diminuição de granulometria do interior da planície rumo aos

cordões mais novos, sugerindo efeito de sucessivo retrabalhamen
to ao longo do ciclo deposicional; porém, na parte nordeste, a

tendência transversal ã costa é de aumento de clíânetro m6dio

com o tenpo, indicando elininação seletiva gradual de areias
muito finas.

O comportamento do diâmetro m6dio a SW 6 típico
de uma zorla costeira plana ("dissipativa", na nomenclatura de

Bryant, 1982), com correntes de deriva predoninantes de SW para
NE, ou seja, no mesmo rumo das correntes atuais. A inversão de

tendências no extremo nordeste da planície deve estar ligada a

alguma feição local particular de paleomorfologia costeira, au

rnentando o declive e tornando a praia localmente "ref1exiva".

O parârnetro desvio-padrão (mapa L4) tamb6m se com

porta de maneiras distintas entre os setores sudoeste e nordes-
te da planície. Observa-se uma tendência comum para toda faixa
pleistocênica, que ê a de queda de desvio-padrão de SW para NE,

indicando melhora de seleção granulom6trica nesse rumo, mas es-
ta tendência 6 muito mais intensa na região de ltanha6m e espe-

cialmente junto ao Morro Botoruçu, no interior da planície, oû-

de se concentram os menores desvios-padrão e as maiores anoma-

lias negativas de carâter 1oca1. Nessas mesmaregião, verifica
-se variação transversal consideráve1 de desvio-padrão, com per

da gradual de seleção rumo aos cordões mais recentes. Conclui-
-se que a seleção granulométrica aumentou sempre no sentido a-

tual da deriva, sugerindo mais uma vez que já no Pleistoceno aS
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O estudo de mapas de tendência e de resíduos para
uma
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correntes longitudinais predorninantes vinham de SW, e que seu e-
feito seletivo, principalmente na borda nordeste da planície,foi
maior n.o início do evento depos icional regress ivo.

A assimetria varia pouco na metade sudoeste da

planície pleistocênica, onde se registram seus valores mais al-
tos, ainda que com algumas anomalias negativas locais no extremo
meridional ða ârea (mapa L5). A variação mais acentuada do parâ-
metro assimetria, a exemplo do desvio-padrão, ocorre nas adjacên
cias do Morro Botoruçu, €ffi Itanhaón, eil direção ao qual se obser
vam valores de assimetria cada vez mais negativos. 0 extremo nor
deste ð,a ârea 6 tamb6m uma zona de concentração de resíduos nega
tivos localmente elevados. 0s mapas:dê tendência e resíduos para
assimetria sugerem, desse modoo ur fortalecimento do efeito de

lavagem e seleção por ondas na metad.e nordeste da faixa pleisto-
cênica, crescendo longitudinalmente rumo ao Botoruçu, mas caindo
no decorrer de sua hist6ria deposicional.

O mapa de tendências do parãmetro curtose (mapa

L6) apresenta configuração anâLoga ao da assimetria, verificando
-se relação inversa entre os dois parâmetros, ou seja, crescimen
to da curtose nas mesmas áreas onde se registra queda de assime-
tria. Resíduos negativos elevados tamb6m se concentram na parte
nordeste da ârea, observando-se valores anômalos muito baixos de

curtose nos cordões pleistocênicos mais recentes da região de I-
tanha6n. A tendência para curvas de distribuição cada vez mais

leptocúrticas rumo ao Morro Botoruçu indica aqui um aumento, não
apenas de seleção, mas tamb6m da energia de movimentação de fun-
do ligada ao crescimento de paleodeclive. Essa mesma energia te-
ria decrescido na área em função do tempo, at6 se igualar, no

fim da deposição, ao níve1 energ6tico da parte sudoeste da p1a-
nície.

A mudança de comportamento dos quatro parâmetTos

texturais na parte nordeste da â.rea pode ser atribuída ã existên
ciao durante o Pleistoceno, e exclusivamente nesse setor, de cos

ta com declive abrupto o decorrente da presença das Vertentes
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cristalinas do Morro Botoruçu, então situado em plena zona, de
praia. A forte inclinação loca1 da praia deve ter favorecido
seleção transversal de sedimentos descrita por Evans (1939) e

Bryant (op.eít.), com concentração de grosseiros, mais pesados,
na zorra de arrebentação, e,de finos na zona de espraiamento. Co-
mo a velocidade das correntes de deriva é maior na zona de arre-
bentação, seu efeito atuou preferencialmente sobre os secliñentos
mais grosseiros aí concentrados, aumentando a granulometria rumo
ao extremo NE da planície. o efeito de retenção relativa de fi-
nos acentuou o carãter assin6trico negativo da distribuição e au
mentou a curtose e o grau de seleção. Com o desenvolvimento do
evento deposicional regressivo e a progradação da costa, o decli
ve da praia a NE foi se suavizando até se igualar ao dos seto-
res de praia mais,â S, fazendo cair a seleção e a curtose e tor-
nando a assimetria menos negativa. O diâmetro médio, com o enfra
quecimento do efeito seletivo do declive e conseqtlente equipara-
ção das taxas de retenção de finos e grosseiros, aumentou, apro-
xinando-se dos valores atingiclos nas áreas mais ã nontante das
correntes de deriva,

4.I.4,2. Holoceno marinho interno

A

entre os setores
xa pleistocênica,
me observado nos
(1984),

De acordo com a superfície de tendências mostra-
da no mapa 17 , o diânetro n6dio, em mm, apresenta-se dçcrescen-
te, de SW para NE, ao longo da faixa holocênica interior. Esta
tendência 6 mais intensa nas partes mais externas da faixa, su-
postamente correlacionadas a cordões mais recentes.

diferenciação, quanto ã amplitude dos resíduos,
sudoeste e nordeste da planície, notada na fai-
6 extensiva aos sedimentos holocênicos, confor

mapas apresentados por Giannini Ç Fernandez

Transversalmente ã costa, observa-se, eil maior
parte da faixa, uma qued.a de diâmetro rn6dio, runo aos cordões
mais novos. Nos primeiros 6 km a SW, Do entanto, a tendência en-



cont rada

A queda de granulometria de SW para NE sugere cor-
rentes de deriva litorânea de praia dissipativa atuantes nesse ru
flo, em toda extensão da paleocosta holocênica. 0 decréscimo nota-
do rumo aos cordões longitudinais mais novos, por sua vez, indica
efeito de sucessivo retrabalhamento de areias preexistentes da

própria planície costeira. O fato de, a SW, o diâmetro nédio cres
cer rumo aos sedimentos mais recentes revela que, nesse setor, o

efeito de retrabalhamento deve ter sido diluído por outro fator,
possivelmente ligado ao aporte crescente de sedimentos fluviais ã

montante das correntes de deriva.

0 parârnetro desvio-padrão (mapa LS) apresenta ten-
dência para queda no sentido SW-NE, pelo menos nos 15 primeiros
quilônetros da planície. A partir daí, o desvio-padrão mant6m- se

relativamente baixo, apesar de um ligeiro aumento no extremo nor-
deste, o qual por6m é restrito aos cordões mais antigos. Na dire-

e a rnversa.

ção transversal ä linha de costa, o desvio-padrão dininui
aos cordões mais novos das duas partes extremas da faixa holocêni
cã, variando muito pouco na extensão internediãria. O aumento ge-
neralizado de seleção de SW para NE confirma um sentido predomi-
nante de correntes semelhante ao atual; o aumento de seleção dos
cordões mais antigos para os mais novos, restrito ãs extremidades
da planície, revela que o selecionamento por reciclagem de sedi-
mentos s6 foi efetivo a nível local.
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A superfície de tendência obtida para a curtose
(mapa 19) não apresenta componente de variação ao longo da coorde
nada paralela ã costa. Registram-se, por outro lado, variações a-
centuadas transversais â costa, com valores mínimos no meio
faixa e máximos na parte interior. Esse padrão de variação da cur
tose não ten nenhuma relação aparente com a variação de grau de

seleção, podendo talvez estar ligada a oscilações na energia de

movimentação de fundo.

Dois fatores explican o comportamento regional dos
parâmetros granulom6tricos na faixa de sedimentos holocênicos in-

rumo

da
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Lernos: a deriva longitudinal de SW para NE, do que decorrem as

tendências para queda de diânetro m6dio e aumento de seleção nes-
se sentido, e o retrabalhamento de sedinentos da planície,
acarreta o aumento de seleção e a queda de granulometria runo
aos cordões mais novos " A respeito deste ú,ltino f ator, ,deve- se

destacar euê, apesar de os sedinentos holocênicos serem retraba-
thados a partir dos pleistocênicos, isto não implicou em herança
de variações granulorn6tricas longitudinais porque a parte
frontal da faixa sedimentar pleistocênica é, conforme discutido,
bastante homogênea quanto a seus atributos granulométricos.

NE, ser melhor caracterizada nos cordões holocênicos internos
mais novos indica que a atuação da deriva não foi uniforme ao

longo do tempo, devendo a regressão ter-se dado em mais de uma fa
se. Com isto, variou tamb6m o aporte de sedimentos fluviais de

SW, onde se registra, conseqtlentemente, aumento 1oca1 do diâme-
tro n6dio em função do tempo. Ãs variações de competência das

correntes de deriva ao longo do ciclo associa-se ainda o aumento

do parâmetro curtose. A melhora de seleção rumo aos cordões mais
novos tamb6m está en parte ligada a esse efeito crescente das cor
rentes de deriva litorânea.0 aumento de seleção ocorre tipicamen
te nas duas extremidades da faixa holocênica interior, mas em ca-
da uma delas está ligado a uma origem diferente. A SW, ele associ
a-se ã seleção por aumento relativo da quantidade de grosseiros
de origem continental. A NE, e1e 6 devid.o ao retrabalhamento
transversal intenso em zorla de bloqueio de correntes de deriva e,
portanto, de fim de transporte longitudinal.

4.L.4,3. Holoceno de praia atual

0 fato de a queda de diâmetro m6dio, de SW

que

As amostras de praia foram todas coletadas ã mesma

distância aproximada da zoîa de espraiamento, constituindo um úni
co perfil ao longo da costa. Conseqtlentemente, as superfícies de

tendência, neste caso, não são tridinensionais, podendo ser re-
presentadas em forma gráfica linear (figura L4). A partir dessa

representação, podem-se notar as seguintes tendências de varia-

ma]. s

para



ção longitudinal

1) 0 diâmetro m6d

de dec16s cirno
partir de SW.

de a diminuir;

nos parametros texturais :

Z) 0 desvio-padráo diminui de SW para NE, corn gradiente constan-
te em praticamente toda a extensão da praia, denotando assim
um aumento gradual de grau de seleção;

io (nm) cai de

constante pelo
Aproxinando-se

3) a curva de variação da assimetria aconpanha aproxinadamente a

de desvio-padrão, mas a taxa de decr6scimo parece ficar mais
acentuada rumo a Itanha6m;

Peruíbe para ltanha6m, com taxa
menos da distância 4 at6 13 km a

do extremo nordeste, a taxa ten-

4) A curtose permanece aIta, sem variações significativas, nos
setores sudoeste e centro da praia, caindo abruptamente a NE.

As tendências encontradas nos
tros sugerem atuação de correntes de deriva
ra NE, acarretando aumento de seleção, queda
por deixa, conforme os mecanismos descritos
e assimetrias cada vez mais negativas, possi
ção de influência de sedimentos assim6tricos
fluvi al .
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A tendência para curvas nais platicúrticas na re-
gião de Itanhaén 6 aparentemente contraditõria com o aumento de
seleção no sentido sw-NE. Isto significa que o parãmetro curto
sê, neste caso, não está diretamente correlacionad.o ao grau de
seleção, conforme jâ sugerido pelo diagrama de dispersão (ttem
4.L.3.4) , e que a ação seletiva de correntes longitudinais foi
suficiente para se refletir no desvio-padrão, mas não na curto-
se. A queda brusca de curtose a NE deve estar portanto relacio-
nada ao efeito de bloqueio exercido pelo Morro do poço de An-
chieta, o qual barra o deslocamento lateral de sedimentos para
NE, anulando o efeito resultante de movimentação por correntes
de deriva. A seleção não mostra decr6scimo local porque os sedi-

três prineiros parâ
litorânea de SW pa-
de diãmetro m6dio

por Russell (1939),
velmente por dininui
positivos de origem
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mentos retidos na zoîa de terninação das correntes sofrem um in-
tenso retrabalhamen,to at"rrrroersal ã praia, por vaiv6m (retraba-
thamento de baixa energia).

Deve-se destacar tamb6m que a queda abrupta de
curtose começa a ocorrer na mesma região da praia em que a que
da de granulometria cessa, estabilizando-se o diâmetro nédio. A

estabilização do diâmetro está possivelmente ligada, portanto, ã

terminação das correntes de deriva longitudinal.

4.2. Rná1ises Mineral69icas

4.2.I. Minerais pesados transparentes não micaceos

De acordo com Suguio (1980), o conteúdo de mine-
rais pesados de um sedimento 6 função de relações muito comple-
xas entre seis variáveis, quais sejarn: litologia d.a ãrea fonte
(proveniência), estabilidade diferencial (intemperismo da ro-
cha-matriz), resistência fÍsica (grau de retrabalhanento) , ra-
zão hidráulica, fatores p6s-deposicionais (dissolução intra- es-
tratal) e erros estatísticos. No presente caso, os fatores refe
rentes ao intemperismo na â.rea fonte e aos erïos estatísticos pg
dem ser considerados como de efeito t¡ni forme sobre todas as a-
mostras, enquanto que a razã,o ou tamanho hidrãulico (Rubey,1933;
Rittenhouse, 1943) deve-se refletir essencialmente na tendência
de cada mineral para se concentrar na fração fina ou muito fina.
conseqtlentemente, as variações locais ou regionais no contåúdo
dos diferentes minerais pesados poderão ser interpretadas em ter
mos de variações de ârea fonte, grau de retrabalhamento e fenôme
nos p6s-deposicionais. A dificuldade de distinção entre os ¿ois
primeiros fatores, de carãter singenótico, do ú1timo, que 6 epi-
gen6tico, constitui talvez o maior obstáculo ã interpretação
mais segura das causas dessas variações. Neste sentido, o exame
qualitativo das variações de forna dos grãos 6 de grande valia,
pois pernite o reconhecimento de eventuais evidências de atua-
ção de soluções intra-estratais ou de retrabalhamento e

te fÍsico.
desgas-



-66 -

Em vista disso, a interpretação .das variações

quantitativas de nineralogia ao largo da planície apresenta- se

antecedida de uma síntese das características de forma dos grãos

de minerais pesados nos difeïentes setores geográficos ou estra-
tigráficos da planície em estudo.

1. Zircã,o: na praia, há franco predonínio de grãos prismãticos
b.ipiramidais de bordas arredondadas, tendendo ãs vezes a o-

vóides; os grãos prismáticos bipiramidais euédricos são ra-
ros, a não ser na amostta PE-26, referente a um possível pa-

leocanal de mar6. No IJoloceno interior, os grãos prismáticos
de bordas arredondadas continuam a predominar, ainda que se

observem grãos eu6dricos com mais freqtlência; encontram-se ãs

vezes cristais zonados e grãos metamictizados. No Pleistoceno
externo, não se observam mudanças notãveis, a não ser pelo re

gistro de zircáo r6seo, principalmente a SW. No Pleistoceno

interior, os grãos ov6ides e esf6ricos bem arredondados pas-

sam a ocorreï com maior freqtlência. Dentre os sedimentos lamo

sos, predominam os grãos arredondados a bem arredondados nas

amostras de mangue e lama negra (PE-]ó e f8) e os prismáti-
cos de bordas arredondadas nas amostras de paleocanal e mean-

dro (PE-l7 e 19) . No regolito, ocorrem tanto grãos incolores,
límpidos, como grãos turvos, de tom róseo, estes mais comuns

nos migmatitos; a forma varia de subedral, com bordas ligeira
mente aÍredondadas, a cluase ovóide; inclusões fluidas são fre
qtlente s .

2. Turmalina: na praia, ocorre grande variedade de cores ,(parda
rõsea, rósea violãcea, azul, parda esverdeada, Verde, parda a

marelada, vermelha) e de formas; aparentemente, oS grãos pris
mãticos euedrais, via de Tegra rosados, tornam-Se menos fre-
qtlentes a NE, principalmente a partir do ponto de amostragem

pE-36. Inclusões são comuns, aparecendo na naioria dos prismá

ticos róseos e pardos. No Holoceno interior, a exemplo do que

se percebe no setor NE da praía, os grãos eu6dricos' quando

4.2.I.L. Aspectos qualitativos
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presentes, aparecem quebrados. No Pleistoceno externo, observam-

-se as mesmas características do Holoceno, mas no Pleistoceno in
terior a proporção de grãos arredondados sobre euedrais e sube-

drais pouco arredondados parece aumentar. Nas amostras lamosas,
predoninam os grãos subedrais curtos. No regolito, são mais co-
muns os grãos prismáticos subedrais curtos, de bordas ligeirameq
te arredondadas, pardo-acinzentados, vermelhos e azuis.

3. Rutilo: ocorre sempre na forma de grãos prismãticos eudrais
a subedrais subarredondados, de cor pardo-amarelada ou, rara
mente, avinhada.

4. Anatásio: grãos irregulares, subarredondados, de cor parda a-

marelada turva, quase opacos, possivelmente originados de re-
cristalização de leucoxênio formado a partir de rutilo.

Andaluzita: sempre como prismas de bordas arredondadas, aspec

to sujo, cor r6sea ma1 distribuída na posição de eixo c para-
1e1o ã direção de vibração do polarizador.

6. Cianita: muito raro no regolito, onde ocorre na forma de pris
mas longos, de bordas arredondadas , este mineral aparece, nos

sedimentos, arredondado nas bordas ou não; os grãos prismáti-
cos de bordas pouco arredondadas ocorrem em todos os sedimen-
tos, mas os grãos de borda bem arredondadas s6 são comuns nas

areias pleistocênicas .

7. Sillimanita: ocorre em grãos prismáticos subedrais ou eue-

drais, com bordas geralmente pouco arredondadas, incolores,fi
brosos ou não.

8. Estaurolita: nos sedimentos, 6 nineral comum, [ê forma de

grãos eqtiidimensionais angulosos, ãs vezes facetados, a subar

redondados, com freqtlente escamamento superficial; no regoli
to, aparece com raridade, como grãos facetados-

Monazita: ocorre em grãos de cor amarela citrina intensa
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pãlida, subarrendondados a arredondados, aparentando menor

grau de arredondamento devido ao aspecto superficial fosco e

suj o.

10. Granada: grãos irregulares, angulosos, incolores ou levemen-

te coloridos em rosa a violeta, äs vezes com película super-
ficial ferruginosa, especialmente em algumas amostras do re-
golito; superfície corn picoteamento foi notada principalmen
te na praia a SW, e no Holoceno e Pleistoceno, a NE.

11 Hornblenda: na praia, predominam os grãos prismáticos e lame

lares alongados de bordas arredondadas, cor verde escura,ver
de pardacenta ou verde clara; denteamento terninal 6 una fei
ção mais ou menos comum. No Holoceno interior, o mineral man

t6n mais ou menos as características gerais apresentadas nos

sedinentos de praia. No Pleistoceno, quando ocorre, a horn-
blenda apresenta com freqtlência sinais de alteração; dentea-
mento terrninal continua sendo observado. No regolito, as ca-
racterísticas dos grãos não diferem essencialmente daquelas
apresentadas nos sedimentos,

L2. Hiperstênio: na praia, pr€dominam os grãos prismáticos cur-
tos, de bordas arredondadas e pleocroismo em tons suaves de
yerde e rosa pardacento; grãos irregulares ou eqtlidemensio-
nais subarredondados, apresentando coloração pálida, tamb6n

ocorren; denteamento terminal 6 esporádico. No Holoceno in-
terior, a queda r.a concentração de hiperstênios rumo a NE 6

acompanhada de uma queda na proporção de grãos prismáticos
coloridos em relação aos irregulares de cor pálida. No Pleis
toceno, ocorrem praticamente apenas as variedades irregula-
res de coï párida. Nos regolitos estudados, o hiperstênio o-

corre como grãos prismáticos curtos ou mesmo como grãos irre
gulares , sempre com cores fracas.

13. Epídoto: ocorre apenas em duas amostras de praia, na forma

de grãos prismáticos curtos , quase incolores, ligeiramente
pleocri5i cos .



14. Apatita: encontrada
mo grão suhesférico

0 zircáo é mineral raro a abuncl.ante nas rochas
de facies granulito, situadas no Maciço de Itatins, tornando- se

abundante a superabundante nos migmatitos, a não ser nas varieda
des associadas a rochas de alto grau (PE-rzr), situadas en Peruí
be, onde ð raro (tabeLa 20). Apesar de mineral ultraestáve1, o

zircáo aparece nos sedimentos marinhos e fluviais estudados em

concentrações muito mais baixas que no regolito, eil contraste a

outro mineral ultraestáve1, a turrnalina, que se enriquece inten-
samente nos sedimentos. A causa prováve1 dessa diferença de com-
portanento do zircáo em relação ã turmalina é g seu elevado ta-
manho hidráulico (0,9) , que faz com que e1e se deposite preferen
cialmente nas partes superiores da drenagen, sendo apenas em par
te carreado ã praia e ao sistena flúvio-lagunar costeiro.

0 zitcã,o, efl todas as unidades sedimentares, 6

mineral acentuadamente mais freqtlente e mais abundante na fra-
ção areia muito fina que na fração fina, encaixando-se em m6dia
na categoria de mineral comum a raro, Dâ primeira, e de muito ra
ro, na segunda (tabeLas 27 e 28) " Mesma tendência de enriqueci-
mento na fração muito fina 6 notada nas amostTas de regolito, e

videnciando tratar-se de herança da rocha-fonte.

somente em uma amostra do

arredondado.

4.2,I.2. Aspectos quantitativos
(tabeLas L5 a 2S)

Zincã"ct
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Pleistoceno, co

proven ].enc]. a

Na fração nuito fina, a porcentagem média
cão, por grupo de amostras, aumenta com a idade do sedimen
notando crescimento de maturidade mineralõgica.

A concentração de zircã.o na parte inferior dos
rios que conduzem sedimentos ã costa 6 maior no Rio Branco (amos

de zir
to, de
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tra PE-119) , o qual recebe afluentes da Serra do ltatins, de que

no Preto (arnostra PE-123), que drena principalmente a parte sudo-
este da Serra das Laranjeiras. Desse modo, 6 provável que a prin-
cipal ârea-fonte de zircão nos sedimentos narinhos da planície de

Perúíbe-Itanha6m seja constituída pelas rochas netamõrficas de a1

to grau de Peruíbe, principalmente no que se refere aos set.limen]
tos holocênicos, onde o zircá.o róseo, mais característico de mig-
matitos e metamorfitos de baixo grau (Coimbra, I976), 6 pratica-
mente ausente.

O aumento de abundância
to m6dio nos sedimentos pleistocênicos
de soluções intra-estratais,, eliminando
renovação holocênica do aporte fluvial,
instáveis em abundância juntanente com

zircáo eu6drico nal arredondado. Este ê

terior que na praia, o que sugere que

undos do Rio Branco foi maior durante
são holocênica.

Este mineral 6 muito raro a raro nas rochas de fa-
cies granulito. Dentre os mignatitos, atingem concentrações da or
dem de 9eo de turmalina as variedades de Bairro dos Prados (PE-124

e 729) e Peruíbe (PE-I?I), ambas situadas na porção sudoeste da
planície ( tabeLa 2o ) .

A turmalina ocorre em todas as amostras sedimenta
Tes estudadas, embora ausente-se em alguns regolitos. E em m6dia
mais abundante na fração fina que na rnuito fina, com exceções pa-
Ta o l{oloceno praial e para o regolito, o que evidencia que o en-
riquecimento na fração fina decorre do baixo tamanho hidráu1ico
(0 ,2) e não de herar-rça da rocha-fonte. Ocorre como mineral mais a

bundante em ambas as frações de todos os agrupanentos sedimenta-
res, menos no Holoceno praial, onde se tem baixa maturidade mine-
ralógica relacionada com aporte fluvial intenso. A exemplo do que

e de grau de arredondamen-
decorre da ação prolongada
minerais instáveis, e da

o qual carreia minerais

T unmaLina

pequenas quantidades
nais comum no Holoceno in
aporte de sedimentos ori-
primeira fase da regres-

de
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se observa para o zircá,o, suas concentrações aumentam com a ida-
de, neste caso a tendência sendo válida tanto na fração areia
muito fina como na fina.

A turmalina deve ser proveniente, êil maior païte,
da serra das Laranjeiras, êil Peruíbe, atingindo a planície por
meio do Rio Preto e de seus afluentes. Pelos mesmos motivos que
o zitcáo, aumenta em abundância e arredondanento nos sedimentos
mais antigos. É por6m ligeiramente menos resistente ao desgaste
físico, mostrando por isso alguna variação de forma no rumo da
deriva litorânea, em sedimentos de praia. 0s grãos mais euedrais,
predominantes na parte sudoeste da praia, são geralmente ïosa-
dos, indicando que o aporte fluvial recente 6 de turmalina des-
sa cor. No entanto, apesar de se detectarem tipos predoninantes,
6 indiscutíve1 a grande variedade de cores, a indicar multiplici
dade de áreas-fontes.

Tamb6m quanto a abundância, a turmalina revela vg
riações no sentido das correntes de deriva, com aumento que 6 vi
síve1 principalmente na faixa holocênica interna, na qual a ação
dessas correntes foi presumivelmente mais efetiva ( figuras i.Z e

1B).

Dentre os sedimentos flúvio-lagunare s (tabeLa 1_9) 
"turmalina se ernpobrece nos dep6sitos de paleocanal (pE-12) e mar

gem de canal superior (PE-20), possivelmente como reflexo de seu
baixo tamanho hidráulico.

RutíLo

As maiores concentrações de rutilo.dão-se nos me-
tanorfitos de alto grau, onde 6 mineral comum nos biotita e si1-
limanita gnaisses, mas ele ocorre tarnb6m, €il pequenas porcenta-
gens, êil alguns rnigmatitos de Itanhaén e de Itariri (tabela z0).

De modo geral , o rutilo 6 mais freqtlente e mais
abundante na fração areia muito fina que na fina, aparecendo em
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nédia como mineral raro em todos os agrupamentos. O enriquecimen
to de rutilo na fração muito fina, visÍve1 nas amostras holocê-
nicas internas e pleistocênicas, decorre provavelmente de seu ta-
manho hidráulico relativamente elevado, pelo que também se expli-
ca slra ausência no curso inferior dos rios.

A,natã.d io

O anatásio não foi encontrado em amostras de rego-
1ito, sendo improváve1 sua derivação direta de rochas-fontes pri-
nárias. Pode originar-se da alteração de opacos nagnõticos (ilne-
nita) ou de rutilo.

AndaL-uziÍ.a

A andaluzita, ro regolito, ocorre apenas no silli-
manita-granada gnaisse do Maciço do Itatins e ern mignatitos homo-
gêneos de ltanha6m, êil ambos os casos como componente nuito raïo
(tabeLa 20). Encontra-se, todavia, incluída entre os minerais pe-
sados que definem, segundo Kowsmann q Ataíde (1978), a província
sul da plataforma continental sedimentar brasileira, lirnitada en
tre Ilha Grande (RJ) e Lagoa dos Patos (RS).

Nos sedimentos, apesar de apresentar ligeira ten-
dência para maior abundância na fração fina, andaluzita ê em m6-

dia mineral muito raro em todos os agrupamentos estudados.
maiores freqtlências são registradas nos sedimentos pleistocênicos
e holocênicos internos (tabeLas 27 e 2B). A ausência do mineral
no curso inferior dos rios, apesar de seu reduzido tamanho hidrãu
lico, e sua baixa freqtlência na praia atual, em que o aporte f1u-
vial é significativo, sugerem que sua ãrea-fonte não 6 continental,
devendo situar-se nos sedimentos hoje submersos da plataforma con
tinental.

Cía"níta"

No regolito, a cianita foi encontrada apenas cono

As
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mineral muito raro em um nigmatito oftalmítico de Itanha6m (PE-

131). Ela se inclui, entretanto, dentre os minerais pesados mais

abundantes da plataforma continental na ârea (Kowsnann & Ataíde,
op.cit.).

Nos sedimentos da Planície de Peruíbe-Itanha6m, a

cianita exibe freqtlências por agruparnento superiores a 80%, sen-

do mais freqtlente e mais abundante na fração muito fina que na

fina em todos oS agrupamentos (tabeLas 27 e 28). Ocorre, êil m6-

dia por amostTa, como componente nuito raro, ûâ areia fina' e

entre muito raro e îaro, râ areia muito fina. Nesta última fra-
ção, há uma tendência não bem definida para elevação de sua por-
centagem m6dia com a idade do sedimento, atingindo-se concentra

ções mínimas nos sedimentos flúvio-lagunares recentes.

Face a sua quase ausência no regolito e nos sedi

mentos fluviais diretamente derivados, presume-Se Ser

oriundo de sedimentos da plataforma continental, especialmente

no que se refere aos grãos euedrais de bordas angulares,os quais

não foram encontrados em amostras do regolito, mas abundam

Holoceno narinho.0 aumento de concentração da cianita com a ida
de dos sedimentos pode indicar dininuição de aporte com o tempo

ou estar ligado ã baixa resistência física do mineral, que leva
ã sua gradual desintegração e conseqtlente rnultiplicação no núme-

ro de grãos. Este fenômeno 6 também o possível responsáve1 pelo

aumento de abundância nas frações rnais finas.

Sintomático de sua origem da plataforma, nota-se,
dentre os sedimentos f1úvio-lagunares (tabeLa 1-9) , um enriqueci-
mento em cianita nos depósitos mais próximos ã costa (PE-16, PE-

17 e PE-18) , e, portanto mais sujeitos ã entrada de águas e sedi

mentos marinhos.

S¿LZimaníta

Comum a superabundante na maioria das amostras do

naciço granulítico de Itatins, a sillinanita ê superabundante

mine ra 1

no
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nos migmatitos heterogêneos de Peruíbe (PE,-121). E1a ocorre tam-

b6m em demais áreas do cristalino circunjacente ã planície, po-

r6m, como mineral raro (tabela 20).

100% das amostras em todos os agrupamentos, com exceção da areia
f ina na f aixa holocênica interior (9 0 %) e de arnb as as f rações no

regolito (7I,4-78,6eo) . Concentra-se preferencialmente na fração
muito fina, onde ocorre sempre, em termos de porcentagem m6dia,

como componente abund.ante. Sendo de tamanho hidrãulico relatj-va
nente baixo, seu enriquecimento na fração nuito fina deve decor-

rer mais de tendência na própria rocha-fonte que de seleção hi<iro

dinâmi ca.

A freqtlência de ocorrência da sillimanita

A concentração m6dia de s

marinhos (tabelas 27 e 2B) mostra alguma

con a idade, o que pode ser atribuído a

mica do mineral, uma vez que o aporte de

decrescido com o tempo, como atesta seu

dimentos flúvio-lagunares atuais.

A rocha matriz deve estar situada a SW, incluin-
do tanto os gnaisses e granulitos do Maciço do ltatins como migma

titos da parte rneridional da Serra das Laranjeiras; A julgar pe-

las elevadas concentrações de sillimanita encontradas em areias

do Rio Preto, cujos afluentes drenam essa serra, tais migmatitos

devem constituir a maior parte do fornecimento da sillimanita se-

dimentar.

e

A concentração de sillimanita ao longo da extensão

da planície não varia (figuz,as L5 a 20), apesar de sua origem no

extremo SW, o que indica estabilidade aos agentes de transporte
por deriva litorânea.

E¿ Í.auno Lita

de

illimanita nos sedimentos
tendênci a para aumento

relativa estabilidade qui
sillimanita não deve ter

elevado teor m6dio nos se

A estaurolita ocorre no sillinanita-granada gnais-

se de PeruÍbe e no migmatito homogêneo do Bairro dos Prados, €fl
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ambos os casos como mineral Taro. Sua presença 6 registrada tam-
bém em mignatito oftahnítico de Itanha6m, mas em concentração ain
da menor (tabeLa 20). Por outro lado,6 incluída ao lado de ciani
ta e andaluzita, entre os minerais pesados típicos dos sedimentos
da plataforma continental sul brasileira, de acordo com Kowsmann

Ê AtaÍde ( op. cit. ) .

todos os agrupamentos de amostras marinhas, com exceção de areia
nuito fina na faixa holocênica interna (tabeLas 27 e 28). A varia
ção nas suas concentrações segue de modo geral as mesmas tendên-
cias observadas para sillinanita, como para maiores porcentagens
nas frações mais finas e nos sedimentos mais antigos. A raridade
do mineral no regolito demonstra todavia que sua similaridade de

comportamento em relação ã sillinanita 6 nais em termos de estabi
lidade e hidrodinâmica que de rocha-matriz.

A estaurolita aparece com 100% de freqtlência

O contraste de abundâncias de estaurolita entre se

dimentos e regolito faz supor como sua fonte principal os sedimen
tos hoje submersos da plataforma continental, o que em parte ex-
plica a relativa constância de teores ao longo da planície. O au-
mento de concentração nas amostras mais antigâs, ã semelhança da

cianita, pode estar ligado a estabilidade relativa ou a aporte
maior no Pleistoceno.

Dentre os sedinentos lamosos . de Per:uíbe ( babeLa

1g), nota-se maior abundância de estaurolita en pontos sujeitos
a aporte de sedimentos marinhos atuais (PE-1ó, PE-17 e PE-18).

Mo nazita

A monazita ocorre em todas as amostras de regolito
estudadas, sendo mais abundante nos gnaisses de alto grau metamór

fico do Maciço do ltatins em Peruíbe, drenado pelos afluentes do

Rio Branco, o qual, por conseqtlência, parece constituir o princi
pal supridor desse mineral aos sedimentos costeiros (tabeLa 20).A
monazita constitui-se, €fl m6dia, no componente pesado mais abun

em



dante do regolito em sua fração arenosa fina (tabeLas 27 e

Dentre as amostras sedirnentares, a freqtiência de

ocorrência da monazita permanece alta nas areias de praia e f1ú-
vio-lagunares, nas cai nos demais agrupamentos. Sua abundância
nos sedimentos ó, por6m, discreta, sempre permitindo encaixá- 1a

nas categorias de mineral raro ou muito raro. A tendência para
maiores abundâncias na fração fina, encontrada no regolito, man-

t6m-se nos sedimentos f1üvio-lagunares, mas inverte'se nos sedi-
mentos marinhos, er efeito do tamanho hidráulico elevado do nine
ra1.

O empobrecimento dos sedimentos em monazita reve-
1a o comportamento quirnicamente instáve1 do mineral, mas seus

teores mais altos nos sedimentos flúvio-lagunares e de praia f.a-
zem supor que o aporte moderno de monazita, a partir de suas fon
tes continentais, 6 relativamente intenso.

Gnanada

A granada 6 abundante nos gnaisses da Serra do

Itatins e nos migrnatitos homogêneos de Bairro dos Prados (tabe-
La 20).
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¿ö).

Mostra-se mais abundante e mais freqtlente na fra-
ção areia fina que na muito fina em todos os agrupamentos de a-
mostras (tabeLas 27 e 2B), inclusive no regolito, de onde se con

clui que esta tendência teria sido herdada da ârea-fonte. Ocorre
via de regra como componente muito raro, chegando a raro na fra-
ção areia fina do regolito e em ambas as frações do Holoceno in-
terior, e a comum na fração fina de sedimentos flúvio-lagunares;
este enriquecimento ð.a areia fina do curso inferior dos rios em

granada deve-se ao baixo tamanho hidráu1ico do mineral.

da ârea devem

Algurn de cr6s ci
se extreno, 6

A rocha-matriz principal da granada em sedimentos
seï metamorfitos de alto grau do extreno sudoeste 

"

mo de concentração ao longo da costa, â partir des

notado na faixa holocênica interior, eil ambas as



frações granulom6tricas
va litorânea durante a

A hornblenda 6

tins, raro a rnuito raro nos mi

Itariri, comum a abundante no

perabundante nos migmatitos de

, sugerindo e

dispersão do

Ho nnb.Lønda

Leve tendênci a para enriquecimento na fração fi-
na 6 notad.a, inclusive no ïegolito, devendo esta característica
ser herdada da rocha matriz. Abundância e freqtlência de hornblen
da nos agrupamentos de amostras sedimentares decrescem com a i-
dade, Sendo mineral abundante a superabundante na praia, no Holo
ceno interior e nos sedimentos flúvio-lagunares, mas muito raro
nas areias pleistocênicas (tabeLas 27 e 2B). Dininuição da quan-

tidade de hornblenda das amostras de lama negra e mangue em rela
ção a demais amostras lamosas pode estar ligada ã possíve1 disso
1ução em meio ãcido e redutor (tabela 19).

O exame das abundâncias de hornblenda nas varie-
dades de regolito perrnite concluir que o mineral atinge a costa
atrav6s do Rio Pteto, o qual possui afluentes no Bairro dos Pra

dos (rios Guaxiru e Acaraú), onde hornblenda chega a ser abundan

te. O enriquecimento do mineral nos sedimentos costeiros só pode

ser explicado pelo seu baixo tamanho hidráulico, e a sua relati-
va escassez nas areias pleistocênicas deve-se provavelmente à

sua facilidade de dissolução por soluções percolantes. A queda

na concentração de hornblenda no rumo das correntes de deriva,
notada em ambas as frações dos sedimentos holocênicos internos,
tamb6m poderia ser explicada por esta baixa estabilidade quími-
cã, evidenciando forte atuação de corïentes de deriva litorânea
nesta fase da regressão holocênica.

feito de correntes de

mineral ¡

mineral raro no Maciço do Ita-
gmati tos hornogêneos de Pe ruíbe e

Bairro dos Prados e abundante a su

Itanhaóm ( tabeLa 2o ) .
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O hiperstênio 6 freq{Iente no Maciço do Itatins, se

ja como mineral raro a muito raro nos gnaisses de alto grau, se-
ja como componente superabundante nos granulitos. Nos migmati-
tos, predominantes em todo o enbasamento cristalino aflorante a

NE do Itatins, o hiperstênio apalece com pouca freqtlência, sem-

pre como mineral raro a muito raro (tabeLa 20),

Em termos de variação de abundância, o hiperstê-
nio segue, €fi linhas gerais, as tendências exibidas pela horn-
blenda, salvo por algumas diferenças, tais como: a) o hiperstê-
nio abunda mais no F{oloceno interior que na praia; b) observa-se
um enriquecimento de hornblenda em relação a hiperstênio nos a-
grupamentos de amostras mais recentes; c) o decr6scimo de concen

tração no rumo da deriva, notado para hornblenda tanto no Holoce
no interior como na praia, 6 restrito, no caso de hiperstênio,ao
Holoceno interior; d) enquanto a hornblenda é carreada à planí
cie predorninantemente através do Rio Preto, o hiperstênio 6

transportado pelo Rio Branco.

A última diferença permite concluir por ro-
chas-fontes distintas para os dois minerais, devendo o hiperstô-
nio ser derivado principalmente de rochas do Maciço do Itatins.
As denais diferenças podem, por conseguinte, estar ligadas a con

trastes de fornecimento entre ambos. Todas elas concordam com a

hip6tese, deduzida da vari.ação de forna dos grãos de zircã.o, de

que o aporte de sedimentos do Rio Branco foi maior na primeira
fase da regressão holocênica (enriquecimento em hiperstênio) que

na fase atual (enriquecimento em hornblenda).

Hiyte.n,s Í.î.nio
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Na planície sedimentar de PeruÍbe-Itanha6m, epído
to e apatita ocorrem apenas como traços ocasionais. Apesar de au

sentes nas amostras de regolito estudadas, são dois minerais a-
cessõrios comuns em diferentes tipos de rochas netan6rficas,tais

Epídoto ø AytaÍ.íta
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como gnaisses encontrados em Peruíbe. Nenhum dos dois minerais 6

característico de rochas migmatíticas e de metamorfismo regio-
nal intenso , daí talve z sva raridade na região. O epídoto pode

ter-se originado também da zoîa de cataclase da Falha de Itari-
Ti, drenada pelo Rio Branco de Peruíbe, pois 6 mineral comum em

assembl6ias de retrometamorfismo.

4.2.2. Minerais pesados opacos e micáceos

Da fração pesada de cada amostTa, foram previa-
mente separados os rninerais nagn6ticos ao imã de mão (magnetita

e ilmenita). Os opacos não magn6ticos, contados ao microscópio
juntarnente com os transparentes, incluem provavelmente ilmeni-
tâ, goethita/lirnonita e martita, entre outros. Dentre os micá-

ceoS, distinguiram-se biotita e muscovita, presença de clorita
sendo raramente observada.

Esta 6 a unidade sedimentar em que as variações
nas concentrações de opacos, alteritos e nicáceos são menos regu

lares' sem se poderem observar tendências nítidas' Apesar dis-
soo um decr6scimo geral de alteritos e nuscovitas de SW para NE,

na fração fina, 6 p"rceptíve1, devendo estar associado ã redu-

ção da influência da rocha-rnatriz por deixa e/ou destruição físi
ca e química dos grãos (figura 2L).

4.2 .2.I. Pleistoceno marinho

Nesta faixa de sedimentos, uma redução brttsca

nas concentrações de muscovita na metade nordeste da planície 6

notada, principalmente na fração areia fina (fígura 23). 0s teo-
reS de biotita, em contTaste, permanecem maiS ou menos invariã-
veis.

O decr6scimo de muscovita na fração fina 6 acom-

4.2.2.2. Holoceno marinho interno



panhado pelo empobrecimento em

qui-quadrado indicam para esta
tensa da deriva litorânea, com

cadas de SW para NE, 6 possível
ta e alteritos esteja ligada ã

SW.

Deve-se destacar eu€, na praia atual, onde o e-
feito da deriva é relativamente menos importante que o da regres
são e do vaiv6m, as tendências de variação na abundância de nus'
covita e alteritos acham-se invertidas em relação ãs do Holoce-
no interior (aumento para NE), realçando mais o controle hidrodi
nâmico que a influência da ârea-fonte.

alteritos. Como os resultados
faixa regressiva uma atuação
mudanças mineral6gicas muito
que a queda abrupta de mus

forte influência da área-fon

As figuz,as 25 e 26 revelam o carãter anômalo da

amostra PE-26, com uma quantidade relativamente alta de minerais
opacos e uma baixa concentração de micáceos. As variações na por
centagem de opacos são aparentemente ao acaso, a não ser por um

acentuado aumento na extremidade nordeste da praia, eñ ambas as

frações. Nesta mesma região, registra-se tamb6m una concentração
marcante de alteritos e de muscovita, dois tipos de minerais que,

por sua estrutura, porosa, no primeiro caso e lamelar, no segun-
do, tendem a ser transportados por correntes de deriva com rela-
tiva facilidade. E possíve1, portanto, eue as porcentagens eleva
das de opacos, alteritos e muscovita a NE estejam associadas a

um fator hidrodinâmico, a cessação do efeito de correntes de de-
riva litorânea nessa'area, que irnpede o deslocamento lateral de

grãos para NE e ocasiona uma acumulação loca1 desses minerais pe

sados.

4.2.2.3. Holoceno de praia. atual
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in-
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covi -
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Deve-se notar que os teores de muscovita, na fra
ção areia fina, começam a se elevar rumo a NE iâ antps do meio

da planície, enquanto que na areia muito fina s6 sofrem aumento

consideráve1 nos últimos três quilômetros. Isto indica que a mus

covita, na fração muito fina, comporta-se quase como um material
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em suspensão, sendo pouco susceptíve1 ao mecanismo seletivo de

deixa por correntes de deriva.

A biotita, diferentemente da muscovita, não aumen

ta sua concentração na zona terminal das correntes de deriva
pois 6 um mineral muito instáve1, cuja distribuição ê controlada
principalmente por seu comportamento químico.

Teores relativamente altos de minerais alteríti-
cos são encontrados tamb6m no extremo SW da planície, nas aqui
devem estar relacionados ã proxirnidade com a ãrea-fonte.

4 .Z .2.4. Sedimentos f1úvio-lagunares recentes

As freqtlências de minerais pesados opacos ou mi-
cáceos nas amostras flúvio-lagunares acham-se incluídas na ta-
bela L 9:

Distinguiram-se, entre os minerais micáceos da

fração decantada no bromof6rnio, biotita e muscovita. Muscovita
ocorre em ambas as frações de todas as amostras estudadas, mas a

biotita está por vezes ausente na fração areia muito fina, como

ó o caso das amostras de lama negra (PE-ló), de mangue (PE-18) e

de meandro ativo (PE-19). E1a ocorre apenas em traços na fração
fina das amostras de mangue e meandro, nas, por outro lado, 6 a-
bundante a superabundante nos sedimentos de margem de canal (PE-

20). A muscovita, por sua vez, apresenta teores menos variáveis
de amostra para amostra, embora atingindo uma concentração anoma

lamente elevada na fração fina da amostra de meandro ativo (PE-

le ) .

Teores m6dios de biotita e muscovita em anìostras
de areias marinhas c1a região são da ordem de 1 a Zeo e de 10 a

20eo respectivamente; em relação a essas m6dias, as concentrações
de minerais rnicáceos na amostra de canal (PE-20) fogem completa
mente do padrão, com um teor muito alto de biotita e muito bai-
xo de muscovita. Isto sugere que o aumento da influência, como
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fonte de sedimentos, das rochas cristalinas continentais refle-
te-se numa maior concentração de biotita. Jâ a muscovita, menos

instáve1 que a biotita, apresenta um comportamento algo mais, re-
lacionado com as condições hidrodinâmicas " Sintomaticamente , sua

variação, de modo geral, acompanha as variações de teor de argi-
1a. Sendo transportados em suspensão devido a sua forma placói-
de, os grãos desse mineral depositam-se preferencialmente nas zo

nas de quebra de energia, daí seus maiores teores nas zonas de

meandro ativo (PE-19). Mesmo fator deve ser responsãve1, em par-
tê, pelas concentrações elevadas de muscovita na lama negra, mas

aí interferem tanb6nr o confinamento cle areias muito finas trazi
das pelo mar e a instabilizaçã,o das biotitas devido a acidez do

meio. Nas amostras de canal (PE-l7 e PE-20), cujos sedimentos
são depositados sob condições de turbulência considerãve1,
concentrações de muscovita são muito baixas, revelando-se pouco

maiores no mangue (PE-18).

Supõe-se que o fornecimento de muscovita atrav6s
<ios sedimentos pleistocênicos atravessados pelo Rio Preto seja
previamente privilegiado na fração fina, pois a muscovita muito
fina foi mais facilmente mantida em suspensão pelo vaiv6m das on

das que. depositaram tais sedimentos. Desse modo, ,. conforme se

constata pela tabela 19, as concentrações de muscovita nas .a-
mostras de meandro (PE-16, PE-19) e canal (PE-17, PE-20) são

maiores na fração fina que na rnuito fina. AI6m <lisso, deve-se
considerar o aspecto hidrodinâmico segundo o qual as rnuscovitas
da fração areia fina tendem a se depositar mais rãpido que as da
muito fina. Quando a areia fluvial atinge o mangue (PE-18), sen-
do então retida em grande parte pela vegetação, ela jã, se encon-
tra residualmente enriquecida na muscovita mais fina, o que ex-
plica o teor mais alto de muscovita da fração muito fina nesta
amos tra.

Entre os ninerais opacos, a única distinção fei-
ta foi ent,re grãos magn6ticos, constituídos de ilmenita e magne-

tita, e grãos não magn6ticos. O teor total de minerais opacos?

nas amostras de regolito, mostra-se extremamente variáve1, na de

pendência do tipo petrográfico, oscilando desde I a Teo at6 mais

AS
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de 80%. Nos sedimentos marinhos, existem tamb6m variações, embo-

Ta os teores sejam raramente menores que 30eo. Essa heterogeneida
de de concentração de minerais opacos nas possíveis ãreas-fontes
de sedimentos lamosos torna difíci1 o seu uso como indicadores
de proveniência.

A quantidade de minerais magn6ticos pode, toda-
via, sendo a magnetita um mineral instãvel em ambientes reduto
res, sugerir condições arnbientais de deposição. É significativo
que as amostras de lama negra e de mangue (PE-16 e PE-18) apre

sentem as menoïes concentrações de opacos nagn6ticos, segtridas

pela amostra de meandro (PE-19). Já os sedimentos de canal (PE

L7 e PE-20) são relativarnente ricos nestes minerais, depositandg
-se grãos cada vez mais finos conforme se caminha para jusante

do rio. Existe poïtanto, no que se refere ãs freqtiências de mine

rais magn6ticos, sobreposição de um controle anbiental sobre um

controle hidrodinânico. Caso não houvesse eliminação de magneti-
ta por dissolução química, deverian ser encontrados naiores teo-
res de opacos magn6ticos na amostra de meandro ativo (PE-19) que

na de paleocanal situado a jusante (PE-17), ao contrário do que

se observa.

4.2.3. Correlação linear param6trica

4.2.3.L. Pleistoceno marinho externo (þabeLa 37A)

Maior païte das correlações de variáveis morfom6

tricas e mineral6gicas com a coordenada x (crescente rumo NE) na

faixa mais externa dos sedimentos pleistocênicos, 6 pouco signi-
ficativa. Dentre as tendências observadas eÍr parâmetros mineralõ
gicos, podem-se citar uma queda no número de variedades mineral6
gicas na fração areia fina (RZ = 23,3eo) e um aumento do ZTR nas

duas frações (RZ = IZ,4 e 9eo), ambas as correlações com níve1 de

confiabilidade superior a 80%.

O aumento de maturidade mineral6gica no sentido
SW-NE, sugerido pelos resultados de correlação referentes ao ín-
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dice ZTR e ao nünero de minerais, 6 muito menos evidente que na

faixa holocênica interior, o que indica que a maturidade de to-
das as amostras pleistocênicas possa ter sido aumentada pela a-

ção de soluções intra-estratais. Nos sedimentos holocênicos, o

mesmo fator parece não ter atuado durante tempo suficiente para

imprimir efeitos consideráveis.

4 .2 .3,2 . Holoceno marinho interno ( tabeLa 378 )

Assin como acontece com os parâmetros de distri-
buição granulométrica, variãveis morfom6tricas e mineral6gicas
revelam tendências mais regular.es de variação longitudinal na

faixa holocênica interna.

A queda na porcentagem de feldspatos rumo a Ita-
nha6n, sugerida por valores negativos de coeficiente de correla
ção (r), decorre provavelmente do maior retrabalhanento das a-

reias a NE. E especialmente significativa a correlação negativa
entre x e a porcentagem de feldspatos na fração muito fina, onde

se atinge uma confiabilidade de 95%.

As melhores coïre1ações na faixa holocênica inter
na foram encontradas entre x e o índice ZTR, fornecendo indica-
ções de um aumento nuito nítido de maturidade mineralógica rumo

a Itanhaóm. Esta id6ia 6 reforçada pelas correlações negativas
entre x e o número de variedades mineralógicas, mostrando
as assembléias de pesados rumo a Itanhaóm tendem a se tornar me-

nos diversificadas. Una hipõtese alternativa (da qual, todavia,
não se têrn evidências) para justificar as variações mineralógi-
cas no rumo SW-NE seria a de modificações nos tipos de rocha-ma-

triz.

4. Z .3.3. [ioloceno marinho de

La 37c)

Dentre as faixas sedimentares
praia atual apresenta-se como a de mudanças

gitudinais menos aparentes. 0s resultados de

que

praia atual ( tabe-

estudadas, a de

granulom6tricas lon-
correlação com a



coordenada x, apresentados na tabeLa 37c são confirmativos
lando coeficientes de determinação todos inferiores a 20eo,

ção da variãve1 arredondamento (útem 4.3.3),

Duas outras tendências razoavelmente significati-
vas (NC > 80,0%), estas de natureza mineralõgica, verificadas ao

longo da pra:-a de SW para NE, são a de um aumento do índice ZTR e

a de uma diminuição do número de variedades de pesados. Se se ad-

mite que tais variações sejam indicativas de mudanças de naturida
de mineralõgica e portanto de grau de retrabalhamento, ambas são

compatíveis com a hipótese de retrabalhamento crescente dos grãos

rumo ã Itanha6m. Deve-se observar que estas duas tendências mani-

festam-se apenas na fração areia fina, não se verificando boa sig
nificância nas correlações da fração nuito fina.

4.2.4. Comparação de assemb16ias por qui-quadrado

4.2.4.I. Holoceno marinho interno versus Holoceno

de praia atual ( tabeLa 29A)

A comparação de freqtlências de pesados entre sedi-
mentos holocênicos da praia atual e sedinentos holocênicos da fut
xa mais interior revela um único caso de não rejeição,segundo o

teste qui-quadrado, e que Se obselva na fração areia muito fina
da parte sudoeste da Planície.

Seja a SW, seja a NE e no centro, os ajustes na

fração areia muito fina são naiores que na areia fina, indicando
que a importância dos sedinentos holocênicos internos no forneci-
mento de sedimentos para a praia atual 6 rnaior na fração arenosa

mais fina.
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, reve-
ã exce

O grau de ajuste entre as distribuições decresce

de SW para NE. Esta tendência decorre do aumento de naturidade mi

neralõgica dos sedimentos holocênicos interiores rumo a Itanha6m,

ao mesmo tenpo em que a mineralogia das areias de praia permanece

mais ou menos invariáve1, a níveis de maturidade pouco elevados.
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A SW, onde os sedimentos do Holoceno interior são

supostamente menos retrabalhados e menos maturos, a sua minera-

logia 6 nais próxirna a das areias de praia. A NE, o decr6scino

de ajuste de qui-quadrado entre as duas distribuições decorre,
provavelmente, da queda no teor de minerais instáveis e semi-es-

tãveis no Floloceno interior. Se esta queda não se reflete nos se

dimentos de praia, é porque a derivação destes não ocorre apenas

a partir dos sedimentos holocênicos internos. Outras fontes, res

ponsáveis. pelo fornecimento de novos ninerais pouco estáveis, de

vem estar atuando no fornecimento de sedimentos para a praia.

De modo geral, o grau de ajuste entre as assem-

bléias de pesados destas duas faixas de sedimentos 6 comparãvel,
em ordem de granð,eza, ao grau mð¿io encontrado na comparação en-

tre Holoceno interior e praia. A diferença fundamental 6 QUe,

neste caso, o ajuste melhora, em Vez de piorar, ûo sentido SW-

4.2,4.2. Pleistoceno marinho externo versus Holo-
ceno marinho interno (tabeLa 298)

NE, chegando-se a atingir a NE valores de qui-quadrado
baixos que os tabelados (hipótese nula Ho não rejeitada) em am-

bas as frações. Esse comportamento decorre do fato de que o ní-
ve1 de maturidade mineral6gica dos sedimentos pleistocênicos, o

qual permanece alto em toda a extensão da planície, s6 6 equipa-
rado pelos sedinentos holocênicos a NE.

Não se pode afirmar que conclusões anãlogas ãs a-
presentadas para o confronto Holoceno interior/praia sejan apli-
cãveis a este caso, pois aqui 6 provãvel a interferência de um

fator adicional, referente ao efeito de soluções intra-estratais
nos sedimentos pleistocênicos, Este fator deve ser -xesponsãve1,

em parte, pela manutenção de uma maturidade mineralógica conside
ráve1 ao longo de toda faixa estudada. Soluções intra- estratais
podern ter agido tamb6m nos sedirnentos holocênicos, mas não com a

mesma intensidade, dada a idade menor. Essa diferenciação de con

dições p6s-deposicionais entre Holoceno e Fleistoceno torna difí
ci1 a sua cornparação en termos de derivação.

ma1 s



0s resultados referentes âs comparações entre as-
sembl6ias fluviais e assembl6ias de sedimentos marinhos de dife-
rentes idades devem ser interpretados com cautela. 0s sedinentos
fluviais estudados coletaram-se no m6dio curso dos rios Preto e

Branco, afluentes do único rio a desembocar na praia dentro da â.-

rea de estudo. Como esses rios nascem no centro-sudoeste da âtea,
seu conteúdo mineral6gico deve ser mais próximo do conteúdo dos

sedimentos da parte sudoeste e central de que da parte norcleste.
Isso 6 verificado, grosso modo, tanto na ptaía, como no Floloceno
interior e no Pleistoceno. Desse rnodo, o maior ajuste dos sedimen

tos fluviais com os sedimentos marinhos da parte sudoeste da pla-
nície não pode ser tomado como uma evidência da deriva no sentido
SW-NE e/ou da situação da ãrea fonte principal na parte sudoeste
da planície, embora possa estar relacionado com esses fatos.

Outra tendência bastante clara nos resultados de

qui-quadrado entre sedimentos continentais e marinhos 6 a queda

no grau de ajuste com o aumento de idade dos sedimentos marinhos.
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4.2.4.3. Sedinentos marinhos versus sedimentos con

tinentais fluviais (tabeLas 2gC,2gD,2gE)

Isso decorre do fato de que os sedimentos de praia foram
Tetrabalhados que os demais e, assim como os holocênicos interio
res, menos sujeitos a soluções intemp6ricas percolantes que os se

dimentos pleistocênicos, apresentando assim maturidades mineraló-
gicas mais baixas e mais pr6ximas das encontradas em sedinentos
fluviais. Os baixos valores d.e XZ na comparação praia/fluvi-a1 su-
gerem não s6 a reduzida maturidade mineralógica das areias de

praia como tamb6m a relativa irnportância de áreas fontes continen
t ais na se dirnentação cos te i ra atual .

Merece destaque o fato de que as distribuições mi-
neral6gicas de sedimentos fluviais e praiais ajustam-se melhor na
fração areia fina que na fração muito fina, exatamente ao inver-
so do observado nos ajustes entre praia e Holoceno interior. Esse

fato sugere eu€, no tocante ã geração de sedimentos para a praia,
as áreas-fontes continentais são as mais irnportantes no fonreci-

menos
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mento da fração areia fina, enquanto que os sedimentos preexisten
tes predoninam no fornecimento da fração areia muito fína.

o

s6 que em outras
tos fluviais com

pleistocênicos.

A

constituição dos

de modo gera1, de

as distribuições
cia, em parte, do

maior ajuste na fração fina 6 registrado tamb6m,

ordens de grandeza, nas comparações de sedimen-

marinhos holocênicos internos e com marinhos

representatividade das frações arenosas finas na

sedimentos da Planície de PeruÍbe-Itanha6m cai,
SW para NE" Desse modo, a queda de ajuste entre

fluviais e marinhas rumo a NE pode ser decorrên-
decréscino de granulometria.

De acordo com as tabelas 29F e 29G, o ajuste da as

semblóia de pesados da lama negra em relação a areias narinhas 6

maior na fração areia muito fina, exceto no caso de areias pleis-
tocênicas. Os valores de ajuste, na fração nuito fina, dêcrescem

com a distância dos sedimentos marinhos ã costa, isto 6, da praia
para o Pleistoceno. Na fração fina, observa-se comportamento exa

tamente inverso. O aumento de afinidade mineralógica no sentido
praia-interior da planície, râ fração fina, mostra que a fonte
principal de areia fina encontrada na lama negra 6 a Formação Ca-

nan6ia, levada ao depósito atrav6s do Rio Preto, que' ao longo da

4,2.4.4. Sedirnentos arenosos versus sedimentos la-
mosos (tabeLas 298, 29G)

planície, atravessa praticamente apenas sedimentos

cos. Por outro 1ado, os sedimentos pleistocênicos da região de Pe

ruíbe são, conforme demonstram resultados de aná1ises granulom6-

tricas, relativamente pobres em areia da fração muito fina (con-

centrações menores que 15%). Isto faz com que' nessa fração, seja
mais relevante a contribuição de áreas fontes holocênicas, e den-

tre elas, as holocênicas de praia de modo especial, PoI se tra-
tar de sedinentos extreilìamente ricos em areia rnuito fina (86 a

98%, em contraste aos holocônicos interiores, com 6 a 18%). Os

sedimentos holocênicos da fração areia muito fina devem ter atin-

pleistocêni
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gido a ârea onde hoje se encontra a lama negra inicialmente atra
v6s dos auges transgTessivos rnais recentes (5500 e 3600 A"P.) e,

nos tempos atuais, por meio de ingressões de rnaré" Teores relati
vamente altos de cianita (4,6e,) e estaurolita (L7,6eo) na fração
pesada muito fina da lama negra poden estar ligados ao predomí-

nio de fornecimento sedimentar pelo mar, uma Vez que Se ttata
de dois minerais praticamente ausentes tanto em amostras do re-
golito continental na região de Peruíbe-Itariri como em areias

fluviais dos rios Preto e Branco, sendo por6rn abundantes nos se-

dimentos marinhos quaternários em geral, inclusive na plataforma

continentaL.

No que dl-z respeito ao ajuste estatístico entre
as assembl6ias mineralógicas da lama negra e da amostra fluvial
PE-20, ele 6 naior na fração areia muito fina e não difere em or
dem de grandeza dos ajustes observados com amostras de sedimen-

tos marinhos.

Os resultados referentes ã amostra de mangue (PE-

18) seguem, de modo geral, o comportamento TeVelado pela amostra

de lama negra (PE-16) " Mant6m-se a tendência de melhor ajuste na

fração areia muito fina, com sedimentos marinhos holocênicos e

fluviais, e na fração areia fina, com sedimentos pleistocênicos.
O teor de estaurolita da fração areia muito fina 6, mais uma

vez) relativamente elevado. Estas semelhanças entre as amostras

PE-16 e PE-18 não chegarn a ser surpreendentes, uma vez que o man

gu€, a exemplo dos meandros abandonados sujeitos a enchentes de

mar6, funciona como retentor de areia muito fina da praia e da

plataforna. Uma diferença significativa entre a amostra de lama

negTa e a de mangue 6 que os ajustes em relação a amostras mari-
nhas, neste segundo caso, são menores, a não ser na fração fina
da areia pleistocênica, que 6, Supostamente, conduzida ao mangue

atrav6s dos rios que vêm do continente. Este fato Sugere QU€, no

nangue, ao contrãrio do que se tem no sítio deposicional da lama

negra, existe um fornecimento ativo de Sedimentos pelos rios,que

dilui a influência do aporte por mar6 e acentua o afluxo <le sedi-

mentos pleistocênicos e/ou fluviais a partir do continente. Como



_ -90-

os sedinentos do baixo Rio Preto são mais ricos em areia mtrito

fina que em areia fina, sua influência no assoreamento do mangue

s6 se f.az notar, atrav6s de um baixo valor de XZ , na fração mui-
to fina. Na outra fração, o ajuste com os sedimentos pleistocêni
cos atravessados pelo rio 6 nuito maior que o ajuste com oS sedi
mentos do .prõprio ri'o, pois as areias pleistocênicas da região
são privilegiaclas na fração f.ina.

Os números em partes por 10 apresentados na tabe

La 51, foram estimados com base no uso do m6todo de semiquantifi-
cação de argilo-minerais proposto por Johns et aL, (1954). Tais

resultados revelam a tendência geral para queda na concentração
da componente de pico a 10 R (rnica/i11ita) e aumento na concen-

tração de esmectita paralelamente ã queda na granulometria, com

a única exceção da amostra de lama negra propriamente dita (PE-

16) . Essa tendênci a para aumento da quantidade relativa de esmec

tita 6 decorrência normal, jã esperada, do diânetro reduzido de

suas partícu1as (Whitehouse et dL.,1960), enquanto que a dininui
ção do teor da componente de 10 8. revela tratar-se de material
de dinensão consideráve1 e portanto bem cristalizado. O alto
teor dessa componente na fração coloidal da lama negra propria-
mente dita sugere tratar-se de uma mica de baixa cristalillidade
e/ou i11ita. Esta ú1tima hipótese tem base no fato, observado no

campo, de que o sítio de deposição da lama negra recebe contri-
buições marinhas esporádicas, por efeito de mar6.

4.3. Aná1ises Morfon6tricas

4.2.5. Semiquantificação de argilo-minerais

Os resultados de estirnativa visual de arredonda-
mento em grãos de quartzo, apresentados nas tabeLas 32 d. 36 , a-

cham-se ilustrados por histogramas de distribuição freqtlencial
(fíguz,as 35 a 40) e diagramas de correlação linear com a coorde-
nada x (figunas 27 a 32). Os coeficientes de correl"ação de Pear-

son referentes a estes diagramas São fornecidos na tabeLa 37.



Va-Se tendência para maiores graus de arredondamento ln6dio

4.3.I. Pleistoceno marinho externo (figunas 27 e 2B)

fração fina. Essa tendência é normal , j'a esperada face a maior
facilidade das granulações mais grosseiras en adquirir arredond_a

mento. O desvio-padrão é pouco maior na fração areia fina, indi-
cando seleção morfométrica levemente menor.

Em termos de variação longitudinal, pode-se citar
um aumento de seleção morfom6trica na fração areia mtrito fina

.)

(r" = 'L7 
,6eo) , certamente como resultado do transporte por corren

tes de deriva. 0 arredondamento aumenta no rumo da deriva na fra
ção fina e cai na fração rnuito fina, mas tais tendências ocorrem

a níveis de correlação muito baixos,

No perfil ao longo da faixa pleistocênica, obser-

Ao contrário do que se verifica na faixa pleisto-
cênica, o arredondamento m6dio nos sedimentos holocênicos inter
nos 6, de modo gera1, maior na fração muito fina que na fina.Uma
exceção 6 a porção nordeste da faixa, onde a situação se inver-
t€, face principalmente a um crescimento vertiginoso do arredon-
damento da fração fina no rumo da deriva litorânea.

4.3.2. Holoceno marinho interno (fíguras 29 e 30)
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Esse aumento de arredondamento de SW para NE é ní
tido, com coeficiente de determinação (rz) de 48,4e0 e níve1 d;
confiabilidade superior a 90%. Na fração mais fina, onde um bom

arredondamento é supostamente mais difÍci1 de ser atingido, não

se registra correlação significativa.

na

0 desvio-padrão de arredondamento mostra correla-
ção positiva com a coordenada x, ûâ fração areia muito fina, e

correlação negativa, na fração areia fina. Este tipo de comporta
mento revela melhora de seleção morfom6trica na fração fina e

queda de seleção na muito fina, no sentido SW-NE.
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O maior arredondamento na fração mais fina suge-
re origens distintas para as duas frações arenosas estudadas, de

vendo a areia muito fina ter sido predorninantemente
por sedimentos marinhos preexistentes e a areia fina ter recebi-
do contribuição importante de sedimentos continentais.

O arredondamento médio nas areias de praia é, ao
longo de toda sua extensão, inaior na fração muito fina que na
fina, onde a seleção morfom6trica, indicada pelo inverso do des-
vio-padrão do arredondamento, 6 tamb6n menoï. Considerando- se
que o arredondanento 6 atingido com rnais facilidade nas areias
mais grossas, esses resultados devem estar relacionaclos.mais a
diferenças herdadas dos sedimentos matrizes das duas frações de
que a diferença de transporte. conforme j'a constatado (item
4.2.4), a fração areia fina dos sedimentos de praia atual 6 em
grande parte fornecida por fontes continentais fluviais, enquan-
to que a muito fina deriva principalnente de sedimentos narinhos
retrabalhados, o que justifica seu maior grau d.e arredondanento.

Em termos de vari ação longitudinal no sentido slV-
NEn 6 tão clara quanto surpreendente uma tendência païa decrfis-
cimo de arredond.amento m6dio em ambas as frações (r2 = g0,s e
57,r; NC = 99,5 e 99,7). com menor grau de confiabilidade, nota-
-se ainda um aumento de desvio-padrão na fração muito fina, acom
panhado por una queda na fração fina. Apesar de aparentemente
contradit6rio, o nesmo tipo de comportamento da variável oa 6 ob
servado nos sedimentos holocênicos interiores, Ét rÍveis de con-
fiabilidade bastante mais significativos, o que sugere que tal
tendência não 6 apenas casual. E possíve1 que ela represente uma
diferença de tipo de resposta, entre as duas frações granulon6-
tricas distintas, ã atuação de agentes de abrasão, fragmentação
e decomposição dos grãos (hipótese discutida no item seguinte).

4 ,3.3 " Holoceno de prai a atual ( figur.as 31 e 32 )

fornecida



A variação longitudinal de morfometria apresenta
-s€, especialmente nos sedimentos holocênicos, com tendências apa

ïentemente contraditórias e difíceis de serem explicadas Três
premissas, se aceitas, poden justificar tais tendências: a) o ar-

4.3.4. Conclusões sobre a variação longitudinal
de morfometria

redondamento por abrasão em sedimentos arenosos 6 atingido
mais facilidade nos grãos mais grosseiros que nos grãos mais fi-
nos; b) conforme verificado por Griffiths (1951) em sedimentos
terciários de deposição subaquosa, o aumento de seleção granulom6

trica por transporte atinge sua eficiência máxima dentro da clas
se de 2 a 3 phi (diânetro 0,L77 mm), correspondente a areia fina,
caindo gradativamente rumo ãs granulometrias menores ou maiores;
c) a premissa (a) irnplica numa dependência direta entre seleção
granulonétrica e seleção morfom6trica, da qual se deduz que a pre
missa (b) 6 aplicãve1 tanb6n em termos de seleção morfom6trica"

As três prernissas mencionadas explicam o comporta-
mento da variáve1 arredondamento ao longo da Planície de Peruíbe-
Itanhaóm. O efeito da deriva litorãnea no sentido SW-NE signifi
cou, tanto na praia atual como na faixa holocênica interior, uma

queda sensíve1 de granulonetria nesse rumo, conforme demonstrado
por superfícies de tendência. Na fração areia fina, eue, de acor-
do com Griffiths (op.eit.), ê a de seleção máxima, essa queda de

granulometria não obrigatoriamente acarreta efeitos no grau de se

1eção morfométrica, mas, na muito fina, ela representa um afasta-
mento ða dimensão de seleção rnáxima e portanto uma tendência para
queda de seleção morfon6trica no rumo da deriva (premissa c). Es-

ta tendência, observada de fato nas frações areia muito fina ao

longo da praía e da faixa holocênica interior, 6 mais nÍtida nes-
ta últimar por se tratar de dep6sitos formados durante fase de de

riva litorânea mais atuante.
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cos taa

com

No que se refere ao arredondamento médio, a queda

de granulometria no rumo da deriva, dentro de cada intervalo tex-
tural estudado, representa diminuição de seus valores por conse-



-94-

qllência da prernissa (a), desde que a abrasão dos grãos por trans-
porte longituclinal não tenha sido alta. Essa condição ocorre nas

areias de praia, ern ambas as frações, porque aí o transporte por:

deriva litorânea parece não teï sido intenso. No Hol.oceno interior,
em contraste, a tendência encontrada é de aumento de arredondamen

to n6dio no sentido da deriva em clecorr6ncia de abrasão intensa,
principalmente na fração rnais grosseira, onde, de acordo com a

premissa (a), o arredondamento é alcançado com mais facilidade.

4.3.5. Variação transveïsal ã costa de morfonetria (f¿-
guras 33 e 34)

A variação de arredondamento e respectivo desvio-
padrão, em perfil transversal ã costa, é representada juntamente

com a de porcentagem de feldspatos na fração leve , para facilitar
interpretações.

Observa-se, dentro da faixa pleistocênica, um au-

mento generalizado de arredondamento médio runo aos cordões mais

novos, Essa tendência acompanha-se por clueda no desvio-padrão do

arredondamento, de que se conclui ela sel. decorrente do seleciona
mento por retrabalhamento sucessivo de sedinentos na costa.

Ao se atingir a faixa holocônica, o arredondamento

médio aurnenta bruscamente na fração areia nuito fina e cai, tan-
bén de rnodo abrupto, na fração a¡eia fina, indican<lo intensifica-
ção do retrabalharnento narinho paraLelanente a um aumento no apor
te de areias finas ma1 arreclondadas de orígem fluvial. Nesta ú1ti
ma fração, a sel"eção norfom6trica, de fato, cai acentuadanìente
quando se passa do Pl-eistoceno para o FIoloceno, atingindo seu va-
tor mÍnirno nos sedimentos de praia atual. Na fração muito fina, a

mesma queda de seleção morfonétrica 6 rnenos ressaltada, observan-
do-se até rnesmo ligeiro aunento de seleção nos sedinentos de

praia.

O pico de concentração de feldspatos na faixa ho-
Iocônica interlor indica que o aporte de sedimentos imaturos de o

rigen fluvial atingi.u seu auge nessa fase deposicional, ern que a
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deriva litorânea, portanto, deve ter sido mais efetiva. Esse fa-
to justifica a queda tão acentuada de seleção morfonétrica no
FIoloceno interior. Conclui-se por um aumento pronunciado do efei
to de deriva longitudinal na regressão holocênica, com auge no
início do evento.

4.3.6. Sedinentos f1úvio lagunares recentes

0s valores de arredondamento m6dio encontrados
nas quatro amostras analisadas, s€ convertidos para a escala de

Shepar<l (1967), indicam grãos subarredondados. De acordo com a

tabeLa 36, tanto os arredondanentos n6dios cono seus respecti-
vos desvios-padrão variam pouco entre as amostras. 0 arred.onda-
mento oscila entre 0,413 e 0,433 na fração areia fina e entre
0,411 e 0,429 na muito fina. No que se refere ao desvio-padrão,
ele é, em todas as amostras, sensivelmente maior na fração fina
que na muito fina. O desvio-padrão da fração fina fica entre
0,086 e 0,088 nas amostras de maior afinidade fluvia1, atingindo
por6m um valor mais alto (0,10ó) na amostra lagunar de lama ne:
gra. Jâ na fração muito fina, não se observam discrepâncias, com

valores variando entre tl ,069 e 0 ,0 78.

0 valor relativamente elevado de desvio- padrão
na fração fina da amostra de lama negra (PE-16), indicando uma

menor seleção morfom6trica, deve-se provavelmente ã existência
de areias fluviais herdadas da antiga fase de meand.ro ativo jun-
tamente com areias marinhas recentes trazidas pela nar6. Os valo
res de arredondamento na areia da lama negra são intermediários
entre os valores m6dios encontrados em areias de praia na região
(0 , 441 e 0 ,4,45 nas f rações fina e muito fina, respectivanente) e

os valores m6dios registrados em areias fluviais (0,420 na areia
fina, e 0,411, na muito fina), cosubstanciando esta hipótese.

Na amostra de mangue (PE-18), tanb6rn sujeita a

influência marinha (fornecimento de sedimentos holocênicos) e

continental (fornecimento de sedimentos pieistocênicos)., não se

verifica o mesmo efeito de aumento do desvio-padrão, talvez por
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haver predomínio de uma das fontes (a continental) no suprimento

dos sedimentos arenosos.

arredondamento, conclui-se que a lama negra (PE-16) recebe

aporte significativo de areias retrabalhadas em condições mari-
nhas costeiras, o que se reflete num pequeno aumento de arredon-
damento n6d.io e queda da seleção morfométrica em relação a amos

tras fluviais típicas. Nos sedimentos de nangue, o fornecimento
é predoninantemente continental, de modo que a influência de se-

dimentos retrabalhados pelas ondas, ûê fração arenosa, não dei-
xa evidências morfom6tricas.

Com base nos resultados de estinativa visual de

4.6. Cá1culos de Dubois

O ângu1o g de declive da plataforma continental iq
terna na Planície de Peruíbe-Itanha6m, calculado atrav6s do mapa

topogrãfico regional (IGG, 1972), 6 de 0,18e. O abaixanento a do

nível relativo do mar, tomando-se como referência a curva de va-

riação da Plani'cie de Cananéia-Iguape ( figut'a 4) obtida por Su-

guio e Martin (1978) foi de 3,5 n desde 5500 4.P., sendo 3,0 m

nos últinos 3500 anos e apenas 0,5 m nos últimos 1800. Houve,por

tanto, no IIoloceno, duas fases de regressão relativamente 1enta,
separadas por um período intermediário de rápido abaixamento do

nível relativo do mar. Entre o fim da primeira fase de regressão
lenta e o início da fase de regressão rápida, registra-se a útti
ma grande transgressão holocênica na região, datada de aproxima-
damente 3500 4.P.. Entre a fase regressiva rápida e a

faSe lenta, por6m, não hOuve, aparentemente, evento transgres-
sivo

um

Apficando-se os dados acima ã F6rmula de Dubois (x

= a/ tang g), para estimativa da distância teõrica x de prograda

ção da linha de costa por abaixamento do níve1 relativo do mar,

obtên-se valores de 1134 m, para os últinos 5500 anos, 972 m, pa

Ta os últimos 3500, e 162 m, paTa o período iniciado en 1800 A.

P.

se gunda
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de sedinentos .:::";:":":Ï::r::i":ï::':;.i-::'ffi 3Í'r,;;',.::
nos. O avanço real x' da costa nos últirnos 5500 anos 6, todavia,
conhecido, correspondendo ã largura total da faixa de sedimentos

regressivos holocênicos na planície. Esta largura, como se pode

observar îo mapa 6, varia gradativamente de um mínimo de 600 m'

registrado na âtea de Peruíbe, a um nãxino de aproximadamente

1200 m, atingido no meio da faixa e rnantido a NE. 0 avanço da

costa foi, portanto, menor que o x teórico previsto, apenas na

parte sudoeste da planície

Se a linha de costa, localmente, plogradou menos

que o esperado pela Fórnula de Dubois, isto significa que houve

erosão, provocada por fatores alheios ãs oscilações do nível do

mar, O aumento gradual de largura da faixa holocênica de SW para
NE sugere que a erosão agiu nesse rumo, devendo ter sido ocasio-
nada pelo efeito transportador de coïrentes de deriva litorânea.
A manutenção de uma largura mais ou menos constante na metade

nordeste da planície indica que nesse setor o efeito das corren-
tes foi diminuído, talve z peLa ação de contra-correntes e turbi-
thonamento na região de Itanhaám.

Se se considera uma defasagem m6dia de 300 m en-
tre a linha de costa prevista e a observada (x e x') na porção
sudoeste da planície e se adnite que houve transporte por deri-
Vâ, nos últinos 5500 anos, êfl tocla extensão da praia, pelo menos

at6 a profundidade de 1,5 m, conclui-se por um volume de areia
transportada da ordem rle 55000 m' , ou s e ja , 10 m' ao ano. Supõe-

-se, todavia, que o tTansporte líquido de sedinentos nao

ter ocorrido a taxa constante ao longo do tempo, tendo sido in
tensificado nas fases de regressão lenta (5500-3500 A.P. e úfti-
mos 1800 anos) e enfraquecido na fase internediária de regressão

acelerað,a (3500 - 1800 A.P.). A taxa de transporte calculada é,
conseqtlentemente , apenas um valor médi.o para a regressão holocê-
nica. Vale citar oS dados fornecidos por Suguio q Barcelos
(1978) para a Ilha Conprida, a s de Peruíbe, segundo os quais o

crescimento longitudinal da ilha por deriva litorânea,
tenha atingido seu mãximo na fase entre 5500 e 3500 A.P. permane

ce ativo na fase atual , a uma taxa de 30 rn/ano.

deva

emb o ra



5. CONCLUSOES FINAIS

5. 1. Sedimentos Arenosos

a. A cobertura sedimentar aflorante da Planície de Peruí-
be-Itanha6m pode ser dividida en três grandes unidades de sedimen

tos regressivos arenosos, dispostos ao longo de faixas paralelas
ã costa: a unidade pleistocênica, depositada no evento regressivo
posterior ao auge transgressivo rnundial de 120.000 anos A. P. ; a

unidade holocênica interior, formada na fase de nível do mar pou-
co variãve1 apõs o auge tl'ansgressivo holocênico, em 5500 A.P.; e

a unidade praial recente, depositada no decorrer de suave declí-
nio do níve1 relativo do rnar, entre 3000 e 1800 A.P. e retrabalha
da intensivamente nos últimos 1800 anos.

b" Os sedimentos arenosos dessas três unidades regressi-
vas foram transportados e depositados por correntes longitudi-
nais de deriva, induzidas por ondas, e por migração tra:rsversal
de material submerso da antepraia, induzida por abaixamento do ní
vel relativo do mar.

c. A atuação de rnigração transversal ã costa, da ante-
praia para a zona de espraiamento, foi mais efetiva na deposição
da faixa de praia, quando o abaixamento do níve1 relativo do mar

foi o fator determi.nante da sedimentação, especialmente no perío-
do entre 3000 e 1800 A.P. (sedimentos subsuperficiais de praia
atual).

-9 8-

d. Nos últimos 1800 anos , revela-se uma suavi zaçáo na
queda de níve1 relativo do mar, com tendência para acentuação grg
dual da influência de correntes de deriva na sedinentação, e tam
bén do retrabalhamento por vaiv6m na zona de espraiamento.

e. A atuação de correntes de deriva longitudinal foi mais
efetiva na deposição dos sedimentos da fai-xa holocênica interior,
entre aproximad.amente 5500 e 3000 anos 4.P., durante a quat a se-
dimentação por variação do níve1 do mar foi subordiñada.
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f, Areias das faixas pleistocênica e holocênica interna
foram depositadas na forma de cordões regressivos, Possivelmente
evoluídos a partir de barras de arrebentação em acreção, enquanto

que areias de praia recente estão sendo depositadas sob efeito
de espraiamento de ondas.

g. O rumo de paleocorïentes de deriva litorânea, no se-

tor de costa entre Peruíbe e Itanha6m, permaneceu, durante os úf-
timos 120.000 anos, Semelhante ao que Se observa hoje, isto 6, de

SW para NE

h. As correntes de de riva ruunando de

têm sido barradas, râ sedinentação recente,
cristalina no extremo NE da planície, onde e

to de bloqueio e reflexão'

,i. o declive do embasamento cristalino que borde

te interior da planície determinou o declive da praia no

da fase deposicional regressiva pleistocênica, definindo
renciação morfolõgica entre a paleocosta de Peruíbe, do

sipativo, e a de Itanha6m, do tipo reflexivo'

j. Com a prograd.ação da costa no transcorrer da regressão

pleistocênica, o declive da praia em Itanha6m diminuiu o suficieg
te para transformá-1a de reflexiva em dissipativa, ã semelhança

do que 6 hoje. Tamb6m no decorrer da progradação pleistocônica, a

linha de costa atingiu a retilineidade, interrompida pela presen-

ça provável de um paleotômbo1o nas proximidades da Pedra dos Je-
.:..,

1r..tasuítas.

k. A progradação da costa por sedimentação decorrente de

abaixamento do níve1 relativo do mar foi compensada por erosão

longitudinal de SW para NE devida a colrentes de deriva, provocan

do um adelgaçamento da faixa de sedimentos holocênicos na parte

sudoeste da planície. No setor nordeste, a faixa holocênica não

mantfm a tendência de espessamento para NE, graças à anulação do

efeito de correntes de deriva junto ao cristalino de Itanhaóm.

Peruíbe para Itanha6m
por pontões de rocha
1as sofrem certo efei

ja o lini
início

uma dife
tipo dis-
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1. A ausência de diferenças texturais marcantes entre a-

reias marinhas superficialmente retrabalhadas pelo vento e a-

reias marinhas subjacentes, assim como a inexistência de dunas

e6licas típicas na planície, decorrem da conformação regional do

emb as amefito cris talino , com a Serra clo I tatins b arrando e di f i-
cultando a atuação de ventos vindos de S e SW.

m. Acumulações de conchas de moluscos de mar aberto (gas

trópodos) e de ambiente misto (ostras e berbigões) , encontradas

em areias holocênicas sobre uma plataforma de rochas cristalinas
eln forma de terraço de abrasão marinha, no sop6 do Morro do Aba-

rebebê, êil Peruíbe, são provavelmente remanescente de um samba-

qui. Outro sítio arqueológico em Peruíbe 6 o da Fazenda São

João, margem nordeste do Rio Branco, onde lascas de pedra talha-
da associam-se a solo aïenoso com fragmentos de carvão vegetal,
provavelmente restantes de fogueiras.

n. Nas areias pleistocênicas e holocênicas internas ob-

serva-se acentuada correlação direta de grau de seleção com cur-

tose e correlações inversas de grau de seleção com diâmetro rné-

dio e com assimetria. Nas amostras praiais, a correlação de

grau de seleção com curtose é inversa e a correlação com assime-

tria ausente. Nestas mesmas anostras, o diâmetro m6dio está posi

tivamente correlacionado com a curtose, a qual tem portanto, co-

notação de parâmetro de energia e não de seleção, ao contrário
do observado nas areias holocênicas internas e pleistocênicas.
Tais diferenças de significado dos parâmetros granulom6tricos es

tão possivelmente ligadas ã diferenças de subalnbiente costeito,l,
de balanço deriva/regressão

o. O comportamento da variãvel arredondamento rn6dio e

de seu d.esvio-padrão nos sedimentos da planície revela " relação

direta entre seleção norfom6trica e seleção granulom6trica e in-
dica que a seleção 6 alcançada com mais facilidade no intervalo
textural ardia fina, caindo rumo ãs granulometrias maiores

menores.

d,l: Í¡slî; ¡

ou

I ! ,- ti.t. :i. ,-.,.,""
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p. As areias holocênicas são originadas predominantemente
do aporte fluvial continental dos Rios Preto e Branco em Peruíbe,
nas suas frações mais grosseiras e de areias marinhas pleistocêni
cas e holocênicas preexistentes, nas suas frações mais finas. Es-

tas originam-se tanto da col-lertura emersa da planície,
dos próprios rios, como da plataforna continental submersa (ante
praia), atrav6s da progradação da costa por queda do nível relati
vo do mar.

q. E4r termos de rocha-matríz prirnária, três fontes prin-
cipais poden ser assinaladas para os sedimentos da planÍcie, com

base em estudos de proveniência por assembléias de pesados: ro-
chas do maciço granulítico de Itatins, drenadas pelo Rio Branco e

afluentes (zircão, rutilo, monazita, gïanada, hiperstênio), ro-
chas do Cornplexo Gnáissico-Migmatítico da Serra das Laranjeiras,
drenadas pelo Rio Preto e afluentes (turmalina, hornblenda, silli
manita), e sedimentos de cobertura da plataforma continental sub-

mersa (andaluzita, cianita, estaurolita), estes de fonte primá-
ria diversificada e ainda não conhecida.

5.2. Sedimentos Lamosos de Peruíbe

a. O ambiente hidrodinânico tranqtlilo reinante no sítio
deposicional da lama negra imprime nos sedimentos algunas de suas

características texturais, tais como elevadas porcentagens de sil
te e argila, diâmetro m6dio reduzido (si1te fino), assimetria ne-
gativa d,evida a intensa decantação de argila e curva platicúrti
câ, indicativa de pouca movimentação de fundo.

b. As características físico-químicas do ambiente refle-
tem, em grande parte, suas condições hidrodinâmicas. A oxigenação

6 baixa, como indicado pelas concentrações relativamente redttzi-
das de minerais opacos magn6ticos (ilmenita e magnetita, ambos f.a

cilmente dissolvidos em meios redutores) e pela elevada taxa de

natéria orgânica na fração coloidal, sugestiva do amadurecimento

in situ da matfiria vegetal trazida pelo rio. O pH das águas 6

levemente ácido,"apesar da contribuição intermitente de ãguas sa-

at rave s
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lobras alcalinas, o que denota consideráve1 acidez de fundo, con

firnada pe la porcentagern de S total de seus sedimentos (I,2e") , A

quase ausência de movimentação do corpo de água favorece ainda a

manutenção de uma temperatura elevada do meio, quando comparada
com a temperatura registrada na margern do canal fluvial ativo
nais pr6ximo (diferença observada de mais de 10%).

c. O 1ocal de deposição da lama negra de Peruíbe encaixa
-se nos modelos de sedimentação de lamas negras de Strdn (1939)

tì Twenhofel (1939) , o Rio Peruíbe desempenhando papel de um bra
ço de mar continente adentro.'Considerando-se que as barras are-
nosas submersas de arrebentação das ondas em frente a desemboca-
dura desse rio constituen uma elevação topográfica semelhante ã

barreira linear do modelo de Strdn (op.eit.) e considerando- se

que as águas mais densas do nar constituem uma cunha basa1, efl
movimento de fluxo e refluxo, penetrando atrav6s do canal rumo

ao continente e isolando-se do contato com a atmosfera, as con-
dições redutoras poderiam ser encontradas no fundo do rio at6 a

distância m6dia de influência efetiva da mar6. A fornação da 1a-

ma negra sulfídrica, rica em mat6ria orgânica, no'fundo dessa zo

na fluvial de influência da preamar, dependeria apenas da exis-
tência de condições hidrodinâmicas favoráveis a deposição de si1
te e argila.

d. 0 aporte sedimentar continental exerce influência nas
características da lama negra, a julgar pela má seleção morfom6-
trica, que sugere mais de uma fonte de sedimentos" Esta influên
cia não é, todavia, tão notável como nos depósitos de mangue, oû

de os sedimentos trazidos do conti-nente determinam a maioria das

suas características texturais, inclusive as morfom6tricas (arre
dondamento). Os arredondamentos m6dios de areias da lama negra
são mais altos que os de areias de mangue e leito fluvial, indi-
cando influência marinha mais significativa.

e. Os resultados da comparação estatística de distribui
ções de minerais pesados evidenciarn con maior detalhe a influên
cia marinha acima mencionada. Na verdade, os sedimentos holocê-
nicos praiais, situados a jusante do depósito e carreados at6
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ele por correntes de maré só exercem predomínio no aporte sedimen

tar dentro da fração arenosa muito fina. Na fração fina, a

f1uência nais marcante 6 a dos sedimentos pleistocênicos situados
a montante e herdados da fase de sedimentaçã,o fluvial que antece-
deu o isolamento do meandro. De qualquer modo, a influência dos
sedimentos holocênicos 6 maior na lama negra que no material de

mangue, o contrário ocorrendo em relação aos pleistocênicos " A in
fluência de sedimentos holocênicos trazidos pela mar6 enchente ã

sugerida, de modo particular, pelo registro de altas concentra-
ções de estaurolita nas areias da lama negra, visto ser este mine
ral pouco abundante no regolito e no leito fluvial a montante.

f. A variação dos teores de mat6ria orgânica na fração ar
gilosa ao longo do curso mádio e inferior do Rio Preto sugere que

sua origen seja, eil grande parte, continental, enquanto que a ma-

t6ria orgânica coloidal teria sido originada
por processos de amadurecimento secundário. A fonte mais provã-
ve1 da nat6ria carbonosa da fração argila são os afluentes d.a mar
gem nordeste do Rio Preto, evoluídos de cursos de drenagen inter-
cordões e primariamente caracterizados por condições redtrtoras de

fundo devid.o ao 1enço1 freático elevado, águas relativamente para
das, contribuição esporãdica de águas do mar e desenvolvimento de

vegetação arbustiva.

g. 0s argilo-minerais, eu€ compõem parte significativa da
mineralogia da lama negra, devem ter-se originado, em maior parce
Iã, do continente, tendo-se en vista o caráter de areias lavadas,
pobres em argila, dos sedimentos marinhos. Admitindo-se associa-
ção, por adsorção, entre a matéria orgânica e os argilo-minerai.s,
supõe-se que estes sejam predorninantemente detríticos, na fração
argila, mas, em sua maioria, neoformados ou transformados, na fra
ção co1oidal. A floculação de argilo-minerais na região do curso
inferior do Rio Peruíbe é desfavorecida pelas condições físico-
químicas das águas, sendo, no entanto, possíve1 eu€,¡durante na-
r6s extremamente baixas, a salinidade elevada das águas do mar se
ja um dos fatores para manter a coesão interna de bolas de lama,
viabilizando sua preservação e distribuição atrav6s da praia.
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h. Os efeitos medicinais da lama negra não podem ser atri
buídos a propriedades radiativas dos sedimentos r pois 6 inexpres-
siva a concentração de zircã.o e monazita na fração arenosa e são

normais tanto os teores de Rb e Sr como os níveis de radiação Y.

As prováveis propriedades fangoterápicas poderiam ser relaciona-
das ã presença cornbinada de enxofre e sais de s6dio e ao poder ad

sorvente dos argilo-minerais. A cornposição química peculiar da â-
gua do lenço1 freático subjacente ao depósito indica que o ambien

te misto favoreceu a criação 1ocal de um meio quinicamente rico e

diversificado, a que eventualmente poderiam ser tamb6m atribuídas
certas características terapêuticas dos sedimentos.
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