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RESUMO 

SANTOS JÚNIOR, R. V. Evolução geomorfológica no Quaternário recente do 

Canal de São Sebastião. 2020. 139 f.  Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

O Canal de São Sebastião é um canal costeiro, heterogêneo em sua distribuição 

sedimentar e complexo em relação à hidrodinâmica, separando o continente da Ilha de 

São Sebastião. Por sua complexidade, importância e carência de dados em subsuperfície, 

o presente trabalho buscou compreender a evolução do canal por meio de sua 

geomorfologia atual e pretérita. Para isso, fez-se uso de fontes acústicas por métodos 

sísmicos e sonográficos que permitiram a identificação e o mapeamento de feições 

geomorfológicas, bem como estruturas geológicas, em superfície e subsuperfície. Por 

meio de modelos digitais de terreno, realizou-se a reconstrução das feições que, inclusive, 

possibilitaram a identificação de paleoambientes ao associá-los com datações e análises 

sedimentológicas provenientes de testemunhagens. Os resultados constataram: um 

vestígio de ligação entre a Ilha de São Sebastião com a Serra do Mar por meio da 

proximidade do embasamento rochoso ao centro do canal, produto do recuou erosivo da 

serra e passagem de drenagens; uma paleosuperfície (Paleosuperfície Norte) associada 

ao ambiente de mar baixo com idades superiores a 45 mil anos, possuindo uma 

distribuição por toda a porção norte e, possivelmente, perpetuação abaixo do pontal 

arenoso e a região de deposição. Por estar relacionada ao ambiente de mar baixo, a feição 

mais profunda ao longo da margem insular pode ser indicativo de passagem de drenagem; 

em seguida, as evidências de mar alto dispostos na literatura corroboram para que o pontal 

arenoso, antiga ilha barreira, tenha seu período de formação entre 45 a 25 mil anos; 

posteriormente, a regressão marinha possibilitou a passagem do antigo rio Juqueriquerê 

pelo canal, com maiores proporções em relação ao atual, o que geraria a Paleosuperfície 

Central distribuída ao centro do canal seguindo em direção ao sul pela calha primária, 

havendo a hipótese que seja acúmulo de gás em função da alta amplitude do refletor e 

mascaramento das camadas subjacentes; com a rápida transgressão marinha, após os 

9.500 anos A.P. iniciou-se uma curta fase de ambiente mixohalino dentro do canal até em 

8.000 anos A.P.. Esta transgressão também afogou uma antiga planície costeira ao sul do 

canal, marcada por diversos paleocanais originários da praia de Baraqueçaba e estruturas 

de acúmulos de gás encontrados na coluna sedimentar. Este afogamento proporcionou a 

formação da unidade holocênica de origem marinha controlada pelo regime de ondas, 



apresentando uma morfologia tabular; por fim, a subida do nível do mar afogou 

completamento o canal em 7.000 anos A.P., permanecendo assim até os dias de hoje, 

possibilitando a formação de camadas sedimentares recentes e a erosão do pontal arenoso 

que encontrava-se ao longo da Enseada de Caraguatatuba. Deste modo, as feições 

submersas encontradas são um reflexo da hidrodinâmica, eustasia e geometria do canal, 

não havendo continuidade lateral das unidades ao longo do canal devido a carácter erosivo 

na porção central e norte em razão da intensificação das correntes.   

 

Palavras-Chave: modelo digital de terreno, perfilagem Sísmica Contínua, 

paleocanais, oscilações do nível do mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

SANTOS JÚNIOR, R. V. Evolução geomorfológica no Quaternário recente do 

Canal de São Sebastião. 2020. 139 f.  Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The São Sebastião Channel is a coastal channel, heterogeneous in its sedimentary 

distribution and complex in relation to hydrodynamics, separating the continent from São 

Sebastião Island. Due to its complexity, importance and lack of data in the subsurface, 

the present work sought to understand the evolution of the channel through its current and 

past geomorphology. For this, acoustic sources were used by seismic and sonographic 

methods that allowed the identification and mapping of geomorphological features, as 

well as geological structures, on surface and subsurface. Using digital terrain models, the 

features were reconstructed, which even enabled the identification of paleoenvironments 

by associating them with dating and sedimentological analyzes from witnesses. The 

results showed: a trace of the connection between the Island of São Sebastião and the 

Serra do Mar through the proximity of the rocky basement to the center of the channel, 

the product of the erosive retreat of the mountain and the passage of drains; a paleosurface 

(North Paleosurface) associated with the low-sea environment with ages older than 45 

thousand years, with a distribution throughout the northern portion and possibly 

perpetuation below the sandy point and the deposition region. As it is related to the low 

sea environment, the deeper feature along the island margin may be indicative of a 

drainage passage; then, the evidence of the high seas in the literature corroborates that the 

sandy point, former barrier island, has its formation period between 45 and 25 thousand 

years; later, the marine regression allowed the passage of the old Juqueriquerê river 

through the channel, with greater proportions in relation to the current one, which would 

generate the Central Paleosurface distributed to the center of the channel, going 

southwards through the primary channel, with the hypothesis that it is an accumulation 

of gas due to the high amplitude of the reflector and masking of the underlying layers; 

with the rapid marine transgression, after 9.500 years, a short phase of the mixohalino 

environment began inside the channel until around 8.000 years. This transgression also 

drowned an old coastal plain south of the canal, marked by several paleochannels 

originating from Baraqueçaba beach and structures of gas accumulations found in the 

sedimentary column. This drowning provided the formation of the holocenic unit of 

marine origin controlled by the wave regime, presenting a tabular morphology; finally, 



the rise in sea level completely drowned the channel around 7.000 years ago, remaining 

so until today, allowing the formation of recent sedimentary layers and the erosion of the 

sandy point that was found along the Inlet of Caraguatatuba. In this way, the submerged 

features found are a reflection of the hydrodynamics, eustasia and geometry of the 

channel, with no lateral continuity of the units along the channel due to the erosive 

character in the central and northern portion due to the intensification of the currents. 

 

Keywords: digital elevations models, continuous seismic profiling, paleochannel, 

sea level fluctuations. 
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1 INTRODUÇÃO 

A geomorfologia é a ciência que estuda as formas de relevo, tendo em vista a sua 

origem, estrutura, natureza das rochas, o clima da região e as diferentes forças endógenas 

e exógenas que, de modo geral, entram como fatores que modifiquem o relevo (Oliveira, 

1993). Essa ciência visa compreender os processos da superfície da terra e a evolução da 

paisagem do ambiente, pois, ao longo do tempo geológico, as formas de relevo foram 

modeladas superficialmente por diferentes agentes, cujo seus registros são capazes de 

esclarecer como evoluíram e quais processos atuaram (Lima, 2015). Além disso, a 

geomorfologia também atua como ciência aplicada com o objetivo de atender às 

necessidades da sociedade como, por exemplo, fornecendo soluções sobre erosão 

costeira, obras de engenharia, deslizamentos (Kellet et al., 2019).  

Deste modo, as análises das feições geomorfológicas, em conjunto com os 

processos responsáveis por sua evolução, constituem informações vitais na compreensão 

da formação de paisagens atuais e pretéritas (Lima, 2015). 

O relevo submerso também constitui uma base importante na compreensão da 

evolução costeira, pois pode preservar importantes registros referentes à evolução da 

paisagem, indicando quais processos foram responsáveis pela sedimentação, erosão, 

transporte sedimentar, condição climática e oscilações do nível do mar ocorridos no 

passado.  

É comum o uso de Cartas Náuticas sobre a análise do relevo submerso mesmo 

sendo documentos destinados à segurança de navegação, pois a batimetria auxilia na 

interpretação superficial desse relevo. Alguns estudos da década de 90, tais como Bonetti 

Filho e Furtado (1996) e Conti (1998), fizeram uso de dados batimétricos em conjunto 

com técnicas de geoprocessamento, permitindo uma completa análise do relevo submerso 

por meio de modelos digitais de terreno (MDT). Essas técnicas de geoprocessamento 

possibilitam ampla manipulação dos dados batimétricos, atuando como uma importante 

aliada dos estudos oceanográficos (Bonetti Filho et al., 1998), permitindo a correlação do 

relevo com a hidrodinâmica e processos sedimentares. 

De acordo com Bonetti Filho e Nogueira Junior (1996), a modelagem digital 

refere-se à utilização de dados espaciais com procedimentos computacionais, permitindo 

a representação gráfica de qualquer grandeza física que tenha uma distribuição 

geográfica.  
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É cada vez mais frequente nos dias de hoje trabalhos envolvendo a morfologia 

submersa com o geoprocessamento, porém mediante métodos geofísicos pois tais 

métodos permitem a investigação e o mapeamento em superfície e subsuperfície de forma 

indireta, ou seja, sem o contato direito do pesquisador com o material de fundo, gerando 

praticidade no momento de investigação e alta confiabilidade dos dados gerados (Souza, 

2006).  

De acordo com Souza (2006), uma das obras mais completas sobre geofísica 

marinha, os métodos geofísicos constituem um conjunto de equipamentos que, instalados 

na embarcação, possibilitam a observação da superfície e subsuperfície de áreas 

submersas a uma certa distância entre a embarcação e o leito marinho, variando de poucos 

a centenas de metros. Dentre esses métodos, o método acústico utiliza-se da emissão de 

sinais acústicos que são refletidos nas superfícies de fundo, estando sujeito aos princípios 

de propagação do som na água. 

Vale destacar que os métodos geofísicos acústicos suprem uma grande demanda 

por estudos de investigação da superfície e subsuperfície de fundo atuando no 

imageamento de fundo, topografia, caracterização do material (Carazzai, 2015). 

Dentre os métodos acústicos de investigação, o presente trabalho usufruiu da 

perfilagem sísmica contínua, possibilitando o mapeamento de unidades sedimentares 

pretéritas em subsuperfície e estruturas geológicas em áreas submersas. Os dados gerados 

pela aquisição sísmica permitem a interpretação evolutiva dos ambientes submersos, pois 

atuam na identificação e reconstrução de feições geomorfológicas, tanto na superfície de 

fundo quanto em subsuperfície, ajudando a compreender, por exemplo, as diferentes 

formas de relevo no passado que se encontram dentro da camada sedimentar. 

Diversos estudos na literatura fizeram uso do perfilagem sísmica em conjunto com 

MDT visando a reconstrução de feições pretéritas associadas com a variação do nível 

relativo do mar, bem como auxiliando na interpretação de diferentes processos 

sedimentares e hidrodinâmicos, tais como Hatushika et al., (2007), Friederichs et al., 

(2013), D’Agostini (2017), Santos (2018), Alves e Mahiques (2019) no Brasil e Weber et 

al., (2004), Vecchi et al., (2013), Lee et al., (2017), Castro e Lobo (2017), em outros 

países do globo. Como visto, o método sísmico vem sendo amplamente utilizados nas 

últimas décadas em diversas áreas, dentre elas os estudos envolvendo o Quaternário 

(Souza, 2006).  
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Vale destacar também o uso da sonografia no presente trabalho atuando como um 

complemento à aquisição sísmica, outro método acústico de investigação que utiliza-se 

de um equipamento chamado sonar de varredura lateral (SVL), gerando, diferentemente 

da sísmica, apenas o imageamento da superfície de fundo. 

Deste modo, a criação dos modelos digitais gerados pelos dados geofísicos, 

complementados com datações por radiocarbono de amostras provenientes de 

testemunhos e estudos paleontológicos, permitem a reconstrução do ambiente no passado 

(paleoambientes) com maior exatidão, gerando um amplo entendimento sobre as 

oscilações do nível do mar ocorridas durante o Quaternário (Plantz et al., 2019) e sua 

atuação sobre os paleoambientes  e feições pretéritas. 

O Quaternário é um importante período na modelagem de nossa costa, abrangendo 

o presente até 2.58 milhões de anos atrás de acordo com a International 

Chronostratigraphic Chart 2019. Embora o período do Quaternário constitui uma parcela 

ínfima da história da terra, é o mais importante, pois representa o intervalo de tempo em 

que vivemos (Suguio et al., 1986). Em resumo, podemos caracterizá-lo pelas mudanças 

climáticas importantes, resultante dos intervalos de resfriamento (estágios glaciais) e 

aquecimento (estágios interglaciais), podendo ser breves ou de longa duração, não sendo 

explicadas por um único mecanismo (Klein, 2005). Essas mudanças climáticas podem ser 

classificadas como fenômenos gerais, provocando as variações do nível relativo do mar. 

Também se ressalta a importância de fenômenos locais, ou seja, que não alteram a posição 

do nível do mar, mas modificam as relações de altitude entre porções continentais e o 

oceano, gerados, por exemplo, por movimentos isostáticos e tectônicos (Vieira, 1981). 

De acordo com Suguio e Martin (1978, 1985), a flutuação do nível relativo do mar 

constitui um elemento importante na evolução das planícies costeiras brasileira, 

sobretudo no Quaternário, em razão das principais causas de formação e modelagem da 

costa e a plataforma continental durante os eventos transgressivos e regressivos 

(Kowsmann et al.,1977; Suguio e Martin, 1978), deixando registros sedimentológicos, 

biológicos e pré-históricos nas feições (Suguio et al., 1985).  

Neste contexto, o Quaternário é fundamental no entendimento da evolução do 

Canal de São Sebastião, visto que as flutuações do nível do mar neste período também 

tiveram um papel importantíssimo na modelação do Canal de São Sebastião (Suguio e 

Martin, 1978). 
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 Portanto, entender o desenvolvimento do canal mediante a investigação sobre suas 

feições geomorfológicas relacionando-as com sua hidrodinâmica, características físico-

químicas e oscilação do nível do durante o quaternário configuram na melhor 

compreensão de sua evolução. 

Por fim, os resultados gerados por este trabalho podem contribuir com obras e 

planejamento costeiro visto a grande importância do terminal marítimo para a região e o 

Brasil. Além de estudos e pesquisas no canal, visto a grande da carência de dados em 

subsuperfície dispostos na literatura (Furtado et al., 2008).  

 

 

2 OBJETIVOS 

O objetivo principal do trabalho é caracterizar a evolução geomorfológica do 

Canal de São Sebastião durante o Quaternário Tardio. Para isso, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: 

- Obter os modelos digitais de terreno (MDT) superficiais e subsuperficiais das 

feições no Canal de São Sebastião. 

- Identificar as unidades sísmicas. 

- Caracterizar amostras de sedimento das unidades mais superficiais quanto à sua 

textura, composição e cronologia. 

- Integrar os MDT, unidade sísmicas, características dos sedimentos, 

hidrodinâmica e oscilações do nível do mar. 

- Elaborar um modelo evolutivo para o Canal de São Sebastião, destacando os 

ambientes sedimentares pretéritos identificados e associá-los com as curvas do nível 

relativo do mar disponíveis na literatura. 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

O Canal de São Sebastião (CSS) (23º40’- 23º53’S, 45º47’- 45º’35’W) se localiza 

entre os municípios de São Sebastião, parte continental, e Ilha Bela, pertencente à Ilha de 

São Sebastião, litoral norte do Estado de São Paulo, sudeste do Brasil. O canal tem 

aproximadamente 22 km de comprimento e configuração curvada (Castro et al., 2008). 

Segundo Paixão (2008), a largura das entradas norte e sul do CSS apresentam 5.8 km e 

7.4 km, respectivamente, estreitando-se até 1.8 km na porção central do canal, próximo à 

Ponta do Araçá, situada na margem continental (Fig. 1). 

O Canal de São Sebastião pode ser classificado como um canal costeiro 

diferenciado, pois não apresenta grande influência das correntes de maré nem descargas 

fluviais consideráveis (Castro et al., 2008). Não sendo enquadrado como canal estuarino, 

pois não é um canal semi-fechado visto que suas águas possuem ligação livre com o 

oceano (Paixão, 2008). 

Por fim, vale ressaltar a grande importância econômica e social exercido pelo 

Canal de São Sebastião em função das diversas atividades antrópicas que ocorrem na 

região, tais como o turismo, pesca, serviços portuários, presença de emissários 

submarinos para descargas de dejetos domésticos e industrial. Além disso, encontra-se o 

Porto de São Sebastião, onde permanece o maior terminal petrolífero do país, o Terminal 

Marítimo Almirante Barroso (TEBAR), da Transpetro - Petrobras Transporte S.A., 

responsável pelo transporte e armazenamento de petróleo (Carvalho, 2003).  
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Figura 1 - Localização do Canal de São Sebastião e demais pontos de referência. 

 

3.1 Origem 

A priori, a evolução geológica do Canal de São Sebastião foi formada por dois 

conjuntos de eventos que ocorreram em períodos distintos: As reativações tectônicas-

magmáticas da Plataforma Sul-Americana ocorridas durante o Mesozóico-Cenozóico 

(Almeida, 1976) e a sedimentação resultante das sucessivas transgressões e regressões 

marinhas ao longo do Quaternário, sendo responsáveis, em grande parte, pela distribuição 

sedimentar do litoral (Barcellos, 2000). 

Segundo Almeida (1976), a evolução tectônica que condicionou a área se associa 

aos eventos de reativação da Plataforma Sul-Americana, ocorridas durante o Jurássico 

Superior, relacionados à abertura do Oceano Atlântico. Por meio desse processo, 

desenvolveram-se falhamentos a oeste da Bacia de Santos sendo, inclusive, responsáveis 

por sua subsidência. Esse desenvolvimento de falhamentos também condicionou o 

soerguimento da Serra do Mar Ancestral e da Ilha de São Sebastião, posicionada a oeste 

da Falha de Santos, ao longo do Mesozóico-Cenozóico. 

Com o tempo, a Serra do Mar sofreu processos erosivos, como a ação de rios, 

marinha e movimentos em massa de suas vertentes, retrocedendo de três a quatro dezenas 
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de quilômetros até a posição atual (Almeida e Carneiro, 1998). Inclusive, esse evento foi 

responsável pelo suprimento de sedimento para a bacia de Santos. Segundo Miranda 

(1970) apud Conti e Furtado (2006), esse sedimento possui idade Cretáceco-Terciária e, 

além disso, é possível encontrar uma espessura sedimentar superior a 8km, demostrando 

a tamanha ação erosiva ocorrida sobre a Serra do Mar. 

Paralelamente, a região também foi marcada pela grande atividade tectônica desde 

o Cretáceo Superior ao Paleoceno, responsável pelo intenso vulcanismo alcalino em boa 

parte do litoral (Almeida, 1976). Este vulcanismo foi responsável pela estrutura litológica 

mais resistente a erosão, permitindo a formação estrutural da Ilha de São Sebastião, que 

permanece como um testemunho do retrocesso erosivo da Serra do Mar, além de atuar na 

formação de outras ilhas nas suas proximidades (Furtado, 1995; Almeida e Carneiro, 

1998).  

Nesse contexto, os processos responsáveis pelo sistema de falhas geraram um 

possível vale de abatimento, podendo ter sido a origem primária do Canal de São 

Sebastião. Sendo assim, foi sua evolução tectônica a responsável pela existência de 

grandes profundidades em seu interior e formação de seus eixos, gerando a variação 

topográfica de fundo, além do condicionamento da geometria encurvada do canal 

(Furtado et al., 2008).  

Deste modo, os eventos tectônicos do Mesozóico-Cenozóico, bem como o 

retrocesso da Serra do Mar, configuraram a morfologia da área de estudo, sendo 

responsáveis pela presença da Ilha de São Sebastião e do Canal de São Sebastião, 

localizado em uma zona de fraqueza, abatida e favorável à erosão (Furtado et al. 2008). 

Posteriormente, o canal foi marcado por processos subaéreos em períodos 

regressivos do Pleistoceno (Almeida, 1976), bem como a escavação por ação de marés 

durante os processos transgressivos (Mahiques et al., 1989 apud Furtado et al., 2008) e o 

desenvolvimento de feições sedimentares no interior do canal durante o Quaternário 

(Furtado, 1995). 

Portanto, tanto o condicionamento tectono-estrutural quanto as flutuações do nível 

do mar no Quaternário exerceram funções decisivas na evolução sedimentar do canal, 

inclusive, influindo em sua distribuição sedimentar atual (Furtado et al. 2008). 
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3.2 Geomorfologia Atual 

As mudanças no nível relativo do mar ocorridas ao longo do Quaternário possuem 

um papel essencial na modelação da forma de fundo, pois tais estruturas então 

intimamente relacionadas à migração da linha de costa e a dinâmica de sedimentação 

marinha imposta (Conti, 2004). Essas oscilações do nível do mar condicionaram 

diferentes feições geomorfológicas dentro do Canal de São Sebastião, tais como feições 

erosivas em razão da exposição subaérea, sendo modificadas e retrabalhadas durante 

eventos transgressivos, bem como feições deposicionais.  

As feições de fundo no CSS foram inicialmente descritas por Furtado (1978, 1995) 

e Conti (1998), sendo elas: 

Ao sul do canal se encontra a calha primária, que segue em direção à sudoeste sem 

grandes modificações até a entrada sul do canal, sendo relativamente estreita e profunda, 

entre 25 e 30 m, localizada próximo da margem insular. Esta feição também é descrita 

como canal submerso e apresenta um formato abaulado (em forma de U). 

A calha secundária, de menor proporção em relação à calha principal, encontra-se 

próxima à margem continental, com profundidades entre 15 e 25 m. Em geral, esta feição 

apresenta um formato bem retilíneo e uma direção aproximada para W-E, sendo a mesma 

direção dos falhamentos da área. Tal característica sugere que sua origem seja tectônica, 

associada com a origem estrutural do canal. Além disso, a calha é preenchida por lama, 

permitindo interpretar que sua formação não ocorreu por meio de processos erosivos. 

Também é encontrada uma feição tabular, apresentando uma topografia 

razoavelmente suave em função das ações das ondas de SW, ultrapassando os 20 m de 

profundidade. Acredita-se que esta feição possui origem marinha devido à ausência de 

feições marcadas pela passagem fluvial (Fig. 2). 
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Figura 2 – Modelo 3D mostrando as feições encontradas na porção sul. Fonte: Modificado Conti (1998). 

 

Ao centro do canal é encontrada uma grande irregularidade topográfica em função 

da alta distribuição de afloramentos do embasamento rochoso, vistos inicialmente nos 

trabalhos de Furtado (1995) e Furtado et al. (1998) por meio de perfis sísmicos, porém 

sem qualquer análise muito aprofundada em razão da carência de registros sísmicos. 

Nesta porção também se encontra as maiores profundidades, ultrapassando os 40 m. 

Além disso, uma feição do tipo cunha sedimentar foi encontrada nas proximidades 

de Baía do Araçá, estudada incialmente por Alves (2012). De acordo com o autor, esta 

feição foi desenvolvida mediante as variações do nível do mar durante o Pleistoceno 

Superior e Holoceno. 

Ao norte do canal, ocorre a presença marcante do pontal arenoso submerso, bem 

definido pela isóbata de 5 m, atingindo uma profundidade mínima de 2 m, com direção 

N-NE. Sua formação se deve no período de ingressão marinha, primariamente pela 

entrada sul mediante a calha primária, formando correntes com sentido para NE e, 

consequentemente, o transporte sedimentar para a mesma direção. Deste modo, o 

transporte sedimentar influenciaria na construção do pontal arenoso, posteriormente 

submersos em períodos transgressivos. 

Já a oeste do pontal, sul da Enseada de Caraguatatuba, há uma extensão com cerca 

de 2 km de comprimento, com características de planície de maré (Souza e Furtado, 
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1987). Sua presença se associa à Ilha de São Sebastião, ao pontal submerso e ao fluxo do 

canal para NE, que atuam como anteparos naturais, barrando as a atuação das ondas 

provenientes de SE (Furtado, 1978; Souza e Furtado, 1987). Esta região, possui baixa 

declividade e profundidade, não ultrapassando os 7 m, tida como região propícia a 

deposição sedimentar. 

A leste, há uma maior declividade do relevo em direção à Ilha de São Sebastião, 

sendo definida como escarpa, atingindo as maiores profundidades da porção norte. Esta 

feição demarca o eixo principal do canal, estando relacionada à calha primária (Fig.3) 

 

 
Figura 3 - Modelo 3D mostrando as feições encontradas na porção norte. Fonte: Modificado Conti (1998). 

 

3.3 Distribuição Granulométrica 

De acordo com Furtado (1978), a distribuição sedimentar do canal é heterogênea, 

apresentando diferente tamanhos de grão devido à circulação geral, à topografia irregular 

e sua geometria.  

 Sua distribuição granulométrica, segundo Furtado (op. cit.), ocorre da seguinte 

maneira: 

Porção Sul – Ao sul, junto ao continente, os sedimentos são compostos por areias, 

com bom grau de seleção, devido ao retrabalhamento contínuo de sedimentos relíquias 
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pela ação de ondas, havendo uma sedimentação dominante por areia muito fina, seguida 

por silte, com pontos esparsos de areia fina a areia grossa. Em geral, há uma sedimentação 

mais homogênea nesta porção. 

Porção Central – Ocorre uma deposição de silte na margem oeste e uma 

distribuição bastante heterogênea, variando de silte a cascalho, próxima à margem insular. 

O cascalho encontrado é constituído por fragmentos rochosos angulosos e não 

compatíveis com a sedimentação local, podendo ter sua origem relacionada com a 

construção do terminal.  

Porção Norte - Há domínio dos silte no lado continental passando por areia, 

principalmente por areia média e grossa, no eixo do canal, mudando novamente para silte 

no lado insular. Nesta área, também há uma sedimentação heterogênea, porém em menor 

grau em relação à porção central. 

As maiores taxas de sedimentação ocorrem nos extremos do canal, entradas norte 

e sul e na margem oeste, enquanto ocorre uma tendência de erosão ao lado insular. 

(Furtado 1995; Furtado et al. 1998). Este comportamento ocorre em razão da curvatura 

do CSS que condicionando um comportamento similar a um rio, sendo assim, os 

processos erosivos ocorram de maneira mais intensa ao longo da margem insular, 

principalmente na porção central e norte, havendo uma tendência de deposicional na 

margem oeste (Furtado, 1995; Conti, 1998). Em geral, a maior deposição na margem 

oeste está associada com um domínio de areia lamosa, evidenciando pacotes sedimentares 

com espessuras superiores a 40 m próximo da Baía do Araçá (Alcántara-Carrió et al., 

2017). 

Além disso, o caráter erosivo da margem insular causada pelas correntes, promove 

uma tendência de exportação de areia grossa do canal para a Enseada de Caraguatuba 

(Souza, 1990; Alcántara-Carrió et al., 2017). Estas correntes são intensificadas pelo 

estreitamento do canal na porção central, favorecendo que frações maiores de sedimento 

se distribuem ao longo da margem até a porção norte. O comportamento de tais correntes 

será discutido com maior detalhamento no item seguinte. 

Segundo Furtado (1995), as fontes sedimentares para o Canal de São Sebastião se 

constituem da seguinte maneira: retrabalhamento de depósitos pretéritos; aporte de 

pequenas bacias de drenagens; transporte sedimentar em suspensão proveniente da 

Enseada de Caraguatatuba, como a descarga do rio Juqueriquerê; retrabalhamento do 

sedimento de fundo na plataforma adjacente ao canal. Ressalta-se que o aporte de material 
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terrígeno se associa fortemente ao regime de chuvas na região, permitindo uma 

contribuição significativa de sedimentos em suspensão para o canal durante o regime de 

chuvas (Furtado et al., 2002). 

O trabalho de Alcántara-Carrió et al., (2018) correlacionou as fontes sedimentares 

com diferentes frações granulométricas para a Baía do Araçá. De acordo com os autores 

a presença de areia média e silte muito grosso, frações comuns tanto na baía quanto no 

canal, são fornecidas pela plataforma interna adjacente e por depósitos relíquias 

siliciclásticos; já as frações de silte grosso e médio se encontram associadas ao regime de 

chuvas;  por fim, silte fino e muito fino estão associados com a ressuspensão do sedimento 

de fundo na plataforma adjacente por onda de tempestade e transportados por correntes 

superficiais.  

O modelo de distribuição do tamanho médio de grão de Alcántara-Carrió et al. 

(2017) proporciona uma visualização geral das informações apresentadas (Fig. 4).  

   

 

Figura 4 - Distribuição do tamanho médio dos grãos. Fonte: Alcántara-Carrió et al., 2017. 
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3.4 Condições Oceanográficas 

De acordo com Fontes (1995), o Canal de São Sebastião é um canal singular na 

costa brasileira, não somente em relação às sus dimensões, como também por se tratar 

como um canal não estuarino, o que torna suas condições oceanográficas particulares. 

 

3.4.1 Massa de Água 

As águas no Canal de São Sebastião são resultantes da mistura entre Água 

Costeira (AC), a Água Tropical (AT) e Água Central do Atlântico Sul (ACAS) (Castro et 

al., 1987), havendo um domínio da AC no preenchimento do canal. De acordo com Castro 

et al., (1987), apenas nos meses de verão ou final de primavera, observa-se a presença da 

ACAS no interior do canal, devido a sua intrusão. Enquanto no outono, o canal é 

dominantemente preenchido pela AC, contendo traços raros da AT (Castro et al., 2008). 

Por fim, no inverno, o canal é preenchido pela AC, ocorrendo uma certa tendência à 

homogeneidade térmica e halina. 

A intrusão da ACAS no Canal de São Sebastião ocorre preferencialmente pela 

entrada sul do canal, pela margem insular. Sua intrusão está associada ao campo de vento 

E-NE e correntes. A presença do canal submerso à SW da Ilha de São Sebastião, 

conectando-se a desembocadura sul do CSS, favorece a intrusão da ACAS que, por ser 

mais densa, se encontra no fundo marinho (Castro et al., 2008). 

É possível que ocorra a ressurgência costeira da ACAS no canal, fato detectado 

por Coelho (1997) durante o verão de 1992. Neste caso específico, a ACAS aflorou na 

margem continental, restringindo as águas mais quentes na margem insular do canal. 

 

3.4.2 Correntes 

As correntes no Canal de São Sebastião são formandas principalmente pela ação 

de ventos (Castro, 1990; Fontes, 1995). No entanto, não são formadas localmente em sua 

totalidade, pois recebem influência de movimentos sobre a plataforma continental 

adjacente (Castro, 1990). 

Os ventos predominantes na região, provenientes de NE, geram correntes 

longitudinais com sentido para SW. Já os ventos oriundos de SW, geralmente associados 

à passagem de sistemas meteorológicos frontais, impulsionam correntes longitudinais 

com sentido NE (Fontes, 1995; Coelho, 1997, Castro e Miranda, 1998). 
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Segundo Furtado (1978), o canal contém evidências de flutuações em seu fluxo, 

ocorrendo eventos de intensificação e até a ocorrência de estagnação, além da inversão 

de fluxo, insinuando a existência de pequenos vórtices e deflexão no sentido das correntes 

junto à costa. Estes pequenos vórtices nas proximidades das entradas do canal alteram o 

padrão de erosão e deposição (Furtado, 1995 e Furtado et al., 2008). 

Fontes (1995) realizou um completo estudo acerca das correntes no Canal de São 

Sebastião utilizando dados provenientes de correntômetros durante os anos de 1992 e 

1993. Neste trabalho, constatou-se um padrão sazonal para as correntes, com velocidades 

médias entre 0,40 a 0,60 ms-1 e fluxo unidirecional predominantemente para NE no 

outono, inverno e primavera. No verão, podem ocorrer fluxos bidirecionais no canal, com 

resultante para SW e NE nas camadas superficial e profunda, respectivamente. Este 

ocorrido se deve à tensão de cisalhamento do vento e a intrusão da ACAS. Neste cenário, 

segundo Coelho (1997), a AC flui para SW e a ACAS, ao fundo, para NE. 

De acordo com Emílsson (1962), as correntes que fluem para NE podem atingir 

valores de 1 ms-1, possuindo valores médios entre 0,6 ms-1 a 0,7 ms-1, enquanto as 

correntes que fluem para SW atingem valores máximos de aproximadamente 0,5 ms-1.  

Segundo Furtado (1978), a complexidade do padrão de correntes é mais intensa 

na porção central em relação às entradas do canal. Independentemente da época do ano, 

isso se deve em função do estreitamento do canal nessa região, fazendo com que  as 

correntes superficiais sejam intensificadas com resultante para NE, tornando-se mais 

suscetível a erosão ou baixa deposição (Fontes, 1995; Conti, 1998). 

Ao norte do canal, também ocorre correntes de baixa intensidade para sul, 

associadas aos ventos do quadrante norte, transportando o sedimento fino em suspensão 

(Furtado, 1995; Furtado et al. 2008). 

Em relação à plataforma interna adjacente ao canal, as correntes possuem um 

sentido com predomínio para NE durante o inverno em quase todo o litoral paulista. No 

verão são observados, com certa frequência, fluxos com sentidos contrários, sendo para 

NE e SW, ao sul e norte da Ilha de São Sebastião, respectivamente (OPISS, 1999 apud 

Barcellos, 2000). Tal característica permite que seja observado a presença de águas menos 

salinas na entrada sul do canal, oriundas do Complexo Estuarino de Santos-Bertioga 

(Miranda, 1982; Miranda e Castro, 1995). 

 



 

15 

 

3.4.3 Ondas e Marés 

O padrão de ondas é controlado pela alternância da Alta Subtropical do Atlântico 

Sul (ASAS) e frentes frias. Deste modo, é mais frequente ondas vindas de sul no verão, 

outono e inverno, associada às frentes frias. Enquanto as ondas de leste, que predominam 

na primavera, estão associadas à ASAS. (Tessler e Mahiques, 1995; Tessler, 1998 apud 

Alcántara-Carrió et al., 2017)  

O padrão de ondas offshore pode ser visto com melhor detalhamento no trabalho 

de (Pianca et al., 2010). O padrão de ondas oscila entre sul, sudeste e leste, com alturas 

entre 1 e 3 m em boa parte do tempo durante as estações, atingindo alturas mais altas de 

até 6 m no inverno.  

As ondas de tempestade na região de São Sebastião são provenientes de sul 

associadas às frentes frias, podendo atingir alturas de maiores que 4 m (Alcántara-Carrió 

et al. 2017). Segundo Furtado (1978), as ondas próximas ao canal tendem a defletir para 

a entrada sul, com incidência quase perpendicular à praia do Gaecá. No entanto, segundo 

o modelo realizado por Alcántara-Carrió et al. 2017 (Fig. 5), as ondas de tempestades não 

são capazes de gerar intensa agitação no Canal de São Sebastião, mostrando que a Ilha de 

São Sebastião gera uma boa zona de sombra em ambas as direções. Basicamente, o canal 

se restringe a ondas de 0.5 m, salvo a região sul onde é possível que se corra a presença 

de ondas maiores. O modelo de ondas de Vieira et al. (2018) também demonstra a 

proteção que a Ilha de São Sebastião exerce ao canal contra à ação das ondas, mostrando 

alturas de ondas semelhantes ao apresentando por Alcántara-Carrió et al. (2017). 

Essas ondas são capazes e ressuspender o sedimento na plataforma continental 

adjacente ao canal (Lopes et al., 2006) e, combinadas com as correntes geradas pelo 

vento, atuam no transporte do sedimento fino para o interior o canal (Alcántara-Carrió et 

al., 2017). Ressalta-se que, apesar do abrigo gerado pela Ilha de São Sebastião, as ondas 

geradas dentro do canal não podem ser negligenciadas (Dottori et al., 2015). 

Quanto às marés, a região de São Sebastião é caracterizada como um regime de 

micromarés, ocorrendo uma variação da sua amplitude média de 1,2 m e nível médio de 

0,66 m. Sendo influenciadas por passagens de frentes frias (Ministério da Marinha, 1993 

apud Milanelli (2003). Valores registrados na Baiá do Araçá, também demonstram 

valores semelhantes, apresentando uma variação entre níveis médios de 2,06 (máximo), 

1,15 m (médio) e -0,04 m (mínimo) (Brasil Lima, 1998). 
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Segundo Pereira et al. (2007), as correntes de maré são bem menos intensas do 

que as geradas pelo vento, possuindo valores entre 0,02 ms-1 e 0,05ms-1. De acordo com 

Castros (1990) e Fontes (1995), as correntes de maré são praticamente desprezíveis, visto 

que a onda de maré atinge as extremidades do canal quase ao mesmo tempo, ocasionando 

uma onda quase estacionária dentro do canal.  

 

Figura 5 - Modelo de propagação numérica de ondas de tempestade. a) Ondas de sudeste; b) Ondas de leste.  

Fonte: Alcántara-Carrió et al., 2017. 

 

3.4.4 Pluviosidade 

O litoral paulista é caracterizado pela alta umidade, sem período seco bem 

definido, com diminuição das chuvas durante o inverno e possuindo verões muito úmidos. 

Em geral, os maiores índices pluviométricos são registrados nos meses de verão, sendo 

responsáveis, inclusive, pelo fornecimento de silte médio e grosso para o canal por meio 

das chuvas (Alcántara-Carrió al et., 2018). No entanto, mudanças nas condições 

meteorológicas podem ocorrer mediante a passagem de frentes frias (Mahiques, 1995). 

No litoral norte paulista, entre a praia de Maresias, município de São Sebastião, e 

Ubatuba, a proximidade da Serra do Mar ao oceano contribui para que o volume 

pluviométrico anual ultrapasse 3000 mm em algumas regiões (Sant’anna Neto, 1990).  De 

modo geral, esta faixa que abrange os municípios de São Sebastião a Ubatuba possui uma 

precipitação média anual que varia entre 1.400 a 3000 mm, havendo uma maior 
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pluviosidade para a região de Caraguatatuba e Ubatuba (Fig. 6) (Vieira et al., 2018), 

exercendo uma importante contribuição de volume de água nas pequenas bacias de 

drenagem na região. 

Deste modo, o aporte de material terrígeno se associa fortemente ao regime de 

chuvas na região, permitindo uma contribuição significativa de sedimentos em suspensão 

para o canal durante o regime de chuvas (Furtado e Barcellos, 2002). 

 

Figura 6 - Precipitação anual entre São Sebastião a Cabo Frio utilizando dados da Agência Nacional de Águas de 

2017. Fonte: Vieira et al., 2018. 

 

 

3.4.5 Drenagem Fluvial 

A região costeira de São Sebastião não apresenta grandes redes de drenagem 

devido a aproximação da Serra do Mar com o litoral, não permitindo a criação de grandes 

planícies. Logo, o desenvolvimento de redes de drenagem é irrelevante na área, gerando 

rios com dimensões reduzidas tanto em termos de fluxo como em extensão. Ainda assim, 

vale destacar a presença do rio Juqueriquerê, localizado no município de Caraguatatuba, 

ao norte do Canal de São Sebastião (Fig. 7).  

A bacia do rio Juqueriquerê é formada pelos rios Camburiú e o Claro, em sua 

porção estuarina, que se confluem na planície costeira de Caraguatatuba. O rio possui 

cerca de 27 Km de extensão, percorrendo a Serra do Mar até a planície costeira, recebendo 

a contribuição de pequenos afluentes ao logo do percurso (Conti, 2009), além de uma 

baixa descarga fluvial com cerca de 2.79 m³/s, com uma bacia de drenagem de 

aproximadamente 850 km² (Vieira et al., 2018). 
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Figura 7 - Desembocadura do Rio Juqueriquerê com face para a entrada norte do Canal de São Sebastião. 

 

3.5 Variação do Nível Relativo do Mar 

A variação do nível do mar é vista mediante as curvas eustáticas geradas por 

datações utilizando, por exemplo, por exemplo, radiocarbono, contribuindo para a 

identificação de vários níveis marinhos ao longo da costa paulista e brasileira (Suguiu e 

Martin, 1987). A partir desses níveis é possível identificar eventos transgressivos e 

regressivos marinhos, tanto pleistocêncios quanto holocênicos, permitindo a reconstrução 

dos diferentes estágios de formação e evolução das planícies costeiras (Suguio e Martin, 

1976 apud Martins, 2009) 

Contudo, não é possível adotar uma curva eustática mundial, mas apenas curvas 

locais ou regionais, fato justificado pela complexidade dos fatores que regem as variações 

do nível relativo do mar local, como movimento tectônicos, isostáticos, tectono-eustasia, 

variações do volume das águas oceânicas em função das glaciações (Suguio et al., 1985). 

Em meados da década de 70 e 80, houve uma intensificação de diversos estudos 

relacionados às variações do nível do mar na costa brasileira, como os importantes 

trabalhos de Vicalvi et al. (1978), Suguiu et al. (1985) entre outros. Contudo, a posição 

do nível do mar nos últimos 40.000 anos ainda não possui uma conclusão definitiva pelos 

mais variados motivos, seja por contaminação das amostras datadas e curvas discordantes 

para um mesmo local. Além disso, normalmente esses trabalhos se utilizam das datações 

por radiocarbono para a construção das curvas eustáticas que, segundo Alves (2012), 

amostras com idades superiores a 15.000 anos são menos precisas.  

Milliman e Emery (1968) propõem uma curva da variação do nível do mar para o 

oceano Atlântico nos Estado Unidos. Segundo os autores, haveria um ambiente de mar 
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alto dos 35.000 a 30.000 anos, seguido por uma regressão gerada pelo Último Máximo 

Glacial e uma transgressão marinha até o presente. 

Corrêa (1996) propôs uma curva do nível do mar o entre o último máximo glacial 

(UGM) e o Holoceno inicial mediante a utilização de dados do litoral do Rio Grande do 

Sul, destacando três períodos durante a Transgressão Holocênica: 11.000 anos AP, com 

o nível do mar entre -60 e -70 m do abaixo do nível do mar atual; 9.000 anos AP, entre -

32 e -45 m; 8.000 anos AP, entre -20 e -25 m. Após esse período, o nível do mar continuou 

subindo, atingindo o máximo transgressivo há 5.500 anos, seguido por um diminuição até 

o momento atual.  

Furtado (2013) utilizando-se das características topográficas da plataforma 

continental e correlacionando com dados sobre as flutuações do nível do mar descritos na 

literatura, inferiu uma curva eustática semelhante a Corrêa (1996) para a Plataforma 

Continental de São Paulo após o último Máximo Glacial. Ressalta-se que o próprio autor 

reconhece que seus dados não são conclusivos. 

Quanto o nível do mar durante o Estágio Isotópico 3, período que corresponde ao 

intervalo de tempo entre 60.000 a 25.000 anos, há um cerco consenso entre os 

pesquisadores de ambiente de mar baixo para esse período. No completo estudo de Siddall 

et al. (2008) sobre as flutuações do nível do mar para este período, o nível do mar no 

Estágio Isotópico 3 apresenta um aumento inicial em aproximadamente -60 m, entre 

60.000 a 40.000 anos, seguido por uma queda de -80 m, corroborando com a curva de 

Lambeck et al (2014). 

Contudo, segundo Mahiques et al. (2007), trabalhos recentes corroboram com a 

possibilidade de níveis marinhos mais altos na costa sul e sudeste do Brasil associados ao 

Estágio Isotópico 3. Em Mahiques et al (2011), os autores citam diversos estudos que 

corroboram com essa possiblidade de nível do mar mais alto nesse período, porém os 

mesmos autores também enfatizam sobre risco de contaminação das amostras, gerando 

incertezas sobre as idades e a necessidade de mais estudos sobre os casos.  

Um exemplo disso é visto em Angulo et al. (2008), onde os autores descrevem 

fácies lagunares associadas com uma ilha barreira entre 40.400 a 30.000 anos no litoral 

do Paraná, inferindo que o nível do mar estaria acerca de -10 m abaixo do atual, porém 

podendo estar relacionadas com o Estágio Isotópico 3, bem como o Estágio Isotópico 5 

mediante contaminação. Os autores também obtiveram datação de 30.900 ± 900 anos AP 

a -8.1 m de profundidade em relação ao nível atual do mar e 37.500 ± 2900 anos AP a -
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9,7 m, questionando esses níveis do mar mais alto ao comparar com outras curvas 

eustáticas globais.  

Outros estudos também demostram um nível do mar mais alto para este período, 

tais como Klein (2005). Segundo suas datações realizadas na porção norte do Canal de 

São Sebastião, o autor propõe um ambiente lagunar em uma posição do nível do mar com 

-6 m abaixo do atual a 39.500 anos. 

Salvaterra et al. (2017) apresenta uma tendência de aumento do nível do mar entre 

50.000 e 40.000 anos durante Estágio Isotópico Marinho 3, além de sugerir um ambiente 

mixohalino na Baixada Santista entre 45.600 e 40.300 anos cal AP a -19 m abaixo do 

nível atual. 

Apesar das evidências de mar mais alto no Estágio Isotópico 3, é unânime a 

ressalva dos autores na realização de novos estudos sobre o assunto. 

Em relação ao Holoceno, período que abrange os 11.500 anos ao presente, estudos 

mais recentes propõem uma subida do nível do mar com tendência de queda em direção 

às idades mais atuais, como apresentado inicialmente por Angulo e Lessa (1997) nas 

regiões de Cananéia, litoral sul de São Paulo, e Paranaguá, no Paraná, questionando o 

modelo de Suguio et al. (1985). 

No trabalho de Angulo et al. (2006), uma das obras mais completadas em relação 

as flutuações do nível do mar no Brasil durante o Holoceno, os autores fazem certas 

ressalvas aos estudos realizados no litoral em relação as curvas do nível do mar. Inclusive, 

também questionando o modelo de curvas mais oscilante ligadas ao Holoceno. 

Ainda segundo os autores, no litoral do Paraná, durante a transgressão após Último 

Máximo Glacial, o nível do mar teria alcançado nível semelhante ao atual entre 8.000 e 

7.000 anos A.P., alcançando valor máximo de cerca de 3,5 ± 1,0 m entre 7.000 e 5.000 

anos A.P., sendo essa fase conhecida como Transgressão de Santos no Estado de São 

Paulo (Suguio e Martin, 1978), posteriormente, diminuindo até o nível atual. 

Castro et al. 2014, apresentaram uma curva de variação do nível do mar para o 

Estado do Rio de Janeiro mediante o uso de material biológico e geológico. Segundo os 

autores, houve um nível do mar mais baixo a -4.5 m entre 11.940 e 11.240 anos cal AP, 

marcando a transição entre o Pleistoceno ao Holoceno. Em 7.500 anos cal AP, o aumento 

do nível do mar atingiu o mesmo patamar do atual e, por fim, é marcado um nível do mar 

mais alto em relação ao atual de + 2.5 m entre 4.770 e 4.490 anos cal AP.  
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Vale destacar as datações de Klein (2005) para os afloramentos de beachrocks na 

porção norte do Canal de São Sebastião. Segundo o autor, as datações dos beachrocks 

resultam de 8.000 anos A.P., destacando a posição do nível do mar -13 m abaixo do atual. 

Resultado similar ao obtido por Suguio e Martin (1978), cerca de -12 m abaixo do nível 

atual, em amostras de madeira coletado em sedimentos paleolagunares da planície de 

Caraguatatuba. Outras amostras de beach rock na Praia da Barra de Tijuca e Itaipuaçu, 

Rio de Janeiro, apresentam idades semelhantes de 8.100 anos A.P., porém foram 

adquiridas em áreas mais rasas, entre -5 a -7 metros de profundidade (Silva et al., 2014).  

É importante ressaltar que, de fato, os beach rocks podem ser utilizados como 

indicativos da variação do nível do mar desde que haja uma metodologia cuidadosa (Mauz 

et al., 2015). Em complemento, Kelletat (2006) enfatiza que os aspectos da evolução 

costeira local devem ser considerados ao relacionar o beach rock como uma ferramenta 

indicadora da variação do nível do mar. Portanto, é preciso ter cautela em utilizá-lo como 

um indicativo de variação do nível do mar. 

Tanto as posições do nível do mar nos últimos 40.000 anos A.P., bem como nos 

7.000 anos, ainda são debatidas. No entanto, parece haver um consenso de que houve uma 

elevação do nível do mar em 5.000 anos A.P., seguindo por uma queda que ainda não se 

sabe ao certo se foi suave ou com oscilações (Mahiques et al., 2010). 

Neste contexto, o presente trabalho inferiu as curvas de variação do nível do mar 

discutidas pelos autores citados, destacando o Estágio Isotópico 3 em até 45.000 anos 

(Fig. 8) e as curvas Holocênicas (Fig .9). 
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Figura 8 - Curvas de variação eustática para os últimos 45.000 anos segundo diferentes autores na literatura. 

 

 

 

Figura 9 - Curvas de variação eustática voltada aos 10.000 anos segundo diferentes autores. 
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3.6 Materiais e Métodos 

3.6.1 Aquisição Geofísica 

Neste presente estudo as aquisições dos dados geofísicos, compostos por dados 

sonográficos e sísmicos, provêm de duas campanhas por meio do projeto de pesquisa 

HIGEOLAP (Controle Hidrodinâmico e Geomorfológico dos Depósitos Lamosos na 

Plataforma Continental Interna - setor Peruíbe - São Sebastião, sudeste do Brasil), a bordo 

das embarcações disponibilizadas pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São 

Paulo, B/ Pq. Albacora e Veliger II. 

Durante a primeira campanha, realizada entre os dias 20 a 23 de fevereiro de 2017, 

foi feita a aquisição dos dados sonográficos através da fonte acústica sonar de varredura 

lateral (SVL), modelo Edgetech 4200 com frequências de 100 e 400 kHz, atingindo o 

alcance de 100 de varredura em ambos os lados dos registros, sendo operado pelo 

software de aquisição Edgetech Discover - 4200. O SVL foi rebocado à boreste da 

embarcação enquanto realizava a emissão e recepção do sinal acústico, a uma velocidade 

de, em média, 4 nós, submerso a 3,5 m de profundidade (Fig. 10).  

Simultaneamente à aquisição sonográfica, a perfilagem sísmica de alta resolução 

foi realizada por meio da fonte ressonante do tipo chirp, utilizando baixa e alta frequência 

(2-8 kHz e 10-20 kHz – 2 kW, respectivamente), fixado a boreste da embarcação, operado 

pelo software de aquisição Meridata MDCS.  

A segunda campanha, realizada entre os dias 5 a 9 de fevereiro de 2018, fez uso 

dos mesmos equipamentos utilizados na campanha anterior, apenas complementada pelas 

fontes do tipo boomer (500 – 2000 Hz, 95 a 300 J) e sparker (400 – 500 Hz, 75 a 150 J) 

rebocados na popa da embarcação. O uso de tais fontes permite a maior penetração do 

sinal sísmico na coluna sedimentar em detrimento de uma melhor visualização dos 

refletores de subsuperfície. Ressaltando que se faz necessário o uso do hidrofone, para o 

recebimento do sinal sísmico emitidos por essas fontes. Na figura 11, observa-se os 

equipamentos boomer, sparker e o hidrofone. 

A segunda campanha teve como objetivo a complementação de dados geofísicos 

realizados durante a primeira campanha e a verificação de pontos de interesse que 

careciam de uma maior penetração do sinal sísmico na coluna sedimentar, possibilitando 

uma melhor interpretação dos ambientes pretéritos.  

Todos os dados geofísicos foram georeferenciados por meio do sistema DGPS 

(Differential Global Position System), visando a melhor precisão da localização dos 
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dados adquiridos. Por fim, durante as campanhas foi registrado a posição das fontes em 

relação a antena do DGPS para a correção dos offsets durante o processamento. 

Visando um maior detalhamento de subsuperfície do Canal de São Sebastião, 

também foi incorporado no presente trabalho duas malhas de linhas sísmicas de trabalhos 

anteriores, realizadas na Baía do Araçá e outra longitudinalmente ao canal. Deste modo, 

ao todo foram adquiridas cerca de 200 km, em 2017, e cerca de 195 km, em 2018, de 

linhas geofísicas compostas por dados sonográficos e sísmicos no CSS e plataforma 

adjacente (Fig. 12) . 

 

 

 

Figura 10 - a) Sonar de Varredura Lateral; b) Chirp. 

 

 

Figura 11 - a) Boomer; b) Sparker; c) Hidrofone. 
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Figura 12 - Malha de aquisição sísmica e sonográfica. 

 

 

 

3.6.2 Processamentos dos Dados 

O processamento dos dados sísmicos provenientes tanto das fontes ressonantes 

(Chirp) quanto das impulsivas (Boomer e Sparker), foram tratados com os softwarer 

MDPS, utilizando a extensão Sview, ambos da empresa Meridata Finland Ltd. O primeiro 

atua no tratamento visual dos dados, permitindo o ajuste de ganhos e aplicação de filtros 

de frequência. O segundo auxilia na visualização espacial dos dados, fornecendo 

ferramentas que possibilitam a delimitação de unidades e materiais que posteriormente 

podem ser exportados para um software SIG. 

Em relação aos ganhos, houve a aplicação do TVG (Time Vareied Gain), que 

compensa as perdas de atenuação relacionados ao tempo. A aplicação deste ganho foi 

empregada em todos os perfis sísmicos, provenientes tanto das fontes ressonantes quanto 

das impulsivas. No entanto, houve a aplicação de filtro HPF (High Passa Filter) apenas 

nos registros adquiridos pelas fontes impulsivas para filtrar frequências mais altas. 
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Ressalta-se que não houve distinção de dados ao utilizar o boomer ou sparker no 

momento da aquisição, bem como em seu processamento. 

A criação do projeto, aplicação ganho e filtro selecionados no Sview, offsets e 

velocidade som na coluna d’água e nos materiais foram realizados seguindo o tutorial 

MERIDATA SYSTEM-MDPS 2013. 

A profundidade das unidades foi inferida com base na velocidade média de 

propagação do sinal acústico, alterando sua velocidade dependendo do meio de 

propagação, e, consequentemente, influenciando a profundidade das unidades sísmicas. 

Segundo Jones (1999), a velocidade de propagação do som fica próximo dos 1650 m/s 

nos sedimentos e 1500 m/s na água.  

Sendo mais específico, a velocidade de propagação nas camadas rasas em 

sedimento inconsolidado e saturados com água não difere muito da velocidade do som na 

água (Gasperini e Stanghellini, 2009), variando entre 1450 e 1600 m/s (Souza, 2006). Já 

propagação do sinal acústico pode atingir 4000m/s em rochas sedimentares e 800 m/s em 

sedimento saturado por gás (Tao et al., 1995), com velocidades superiores a 6000 m/s em 

rochas carbonáticas (Calvalcanti et al., 2013). Deste modo, o presente trabalho 

considerou a velocidade de propagação nos diferentes materiais como: 

 

Tabela 1 - Relação material e velocidade média de propagação do som. 

 

Material Velocidade Média de 

Propagação do som 

Coluna d’água 1500 m/s 

Sedimento saturado de gás 800 m/s 

Sedimento inconsolidado 1550 m/s 

Rocha sedimentar 4000 m/s 

Rocha consolidada 5000 m/s 

 

 

Os registros sísmicos permitiram o mapeamento de diversos refletores, porém 

foram destacados apenas aqueles com continuidade ao longo do CSS. 

Em relação ao processamento sonográfico, foi realizado mediante o software 

SonarWiz 6 da Chesapeake Technology, seguindo o tutorial proposto pelo SonarWiz User 

Guide 2016. Basicamente, dividido entre as seguintes etapas: 

1) Criação do Projeto no SonarWiz6 (Geodesia e conversão de formatos); 

2) Remoção da coluna d’água (Bottom Track); 
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3) Correção Geométrica (Seleção de offsets, edições, remoção de sonogramas); 

4) Correções espectrais (Aplicação de ganhos e escolha da paleta de cor); 

5) Criação do mosaico sonográfico e identificação de feições de interesse. 

O Bottom Track é o procedimento que identifica o primeiro retorno do sinal 

acústico, em outras palavras, estabelece a distância da fonte acústica ao fundo. Logo, com 

a demarcação da superfície de fundo tonar-se possível a exclusão da coluna d’água para 

unir ambos os lados do registro. 

Com relação aos ganhos, utilizou-se o EGN (Empiral Gain Normalization), cujo 

a função é gerar as médias das amplitudes do dado utilizando todos os pings, 

uniformizando as texturas de áreas com reflexões semelhantes. Também foi utilizado o 

AGC (Automatic Gain Control), visando minimizar os efeitos causados pelo balanço da 

embarcação nos registros. O AGC utiliza um algoritmo que calcula a média do sinal 

recebido e distribui tal média ao longo do registro, gerando uma certa homogeneização 

do sonograma.  

O mosaico sonográfico permite visualizar as diferentes intensidades de reflexão, 

bem como a localização e identificação das feições de interesse presentes no Canal de 

São Sebastião, tais como os afloramentos rochosos submersos por exemplo. Além de 

auxiliar no mapeamento da rocha em subsuperfície nos perfis sísmicos. 

Ressalta-se que apenas os dados sonográficos de alta frequência (400 kHz) foram 

utilizados no presente trabalho, pois seu uso possibilita um melhor detalhamento da 

superfície de fundo. 

 

3.6.3 Modelo Digital de Terreno  

Após demarcação dos refletores e estruturas de interesse, as demarcações foram 

exportadas em formato DAT, contendo informações de posição geográfica e 

profundidade, permitindo o mapeamento e a modelagem das unidades, estruturas internas 

e superficiais mediante a utilização do software SIG. 

Para se modelar uma superfície contínua ou qualquer tipo de representação, é 

necessária a utilização da técnica de interpolação. Esta técnica permite estimar valores 

onde não existem dados com base nos valores dos pontos adjacentes. Apesar da grande 

variedade de interpolações, utilizou-se a interpolação vizinho natural em razão da melhor 

qualidade dos resultados.  
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3.6.4 Interpretação Sismoestratigráfica  

Após o processamento dos registros sísmicos, realizou-se o reconhecimento e o 

mapeamento das unidades sismoestratigráficas (unidades sísmicas), bem como os 

refletores que as delimitam, segundo os conceitos sismoestratigráficos de Mitchum Junior 

et al. (1977), complementadas por informações mais atuais de Ribeiro (2001), como a 

configuração dos refletores internos, terminações das superfícies sísmicas e a geometria 

dos pacotes sedimentares. Tais informações são fundamentais na interpretação geológica 

das unidades, pois fornecem informações sobre os processos sedimentares, 

paleotopografia, variação relativa do nível do mar, entre outras informações 

(Weschenfelder, 2005).  

Sendo assim, é fundamental estabelecer alguns conceitos básicos sobre o tema, 

ressaltando que todos os conceitos apresentados são descritos nos trabalhos de Mitchum 

Junior et al. (1977) e Ribeiro (2001). 

 A sismoestratigrafia ou estratigrafia sísmica é um método de interpretação 

estratigráfico utilizado na definição de sequências deposicionais e de suas fácies 

sedimentares, permitindo uma melhor compreensão da evolução tectono-sedimentar. 

Seus princípios básicos consistem na interpretação de terminações e reflexões sísmicas 

que compõem os pacotes sedimentares, permitindo a correlação entre o ambiente 

deposicional e sua litofácie. (Cruz, 2008; Ribeiro, 2001; Mitchum Junior et al., 1977). 

Importante ressaltar que as reflexões sísmicas geradas por estratos com diferentes 

propriedades acústicas, tais como densidade, composição, porosidade, não constituem a 

separação litológica entre os estratos sedimentares visto que, em muitos casos, os contatos 

entre diferentes litologias são gradacionais, não exibindo uma interface nítida entre 

diferentes pacotes. Estas reflexões sísmicas normalmente são produzidas por uma 

superfície física de caráter cronoestratigráfico, como limites de sequências, superfícies de 

inundações e discordâncias. (Cruz, 2008; Antunes, 2004). 

A sequência sísmica (sismossequência), pode-se defini-la como uma unidade 

sismoestratigráfica compostas por uma sucessão de estratos concordantes, sendo limitada 

no topo e na base por discordâncias nas terminações de refletores (Mitchum Junior et al., 

1977) que delimitaram a unidade. Sua caracterização é feita a partir da análise dos padrões 

de terminação de reflexões sísmicas, sendo as principais: Downlap, onlap, toplap, 

truncamento erosivo e concordância (Fig. 13). Tais padrões são fundamentais na 

identificação dos limites de sequências, bem como a indicação de superfícies que 
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delimitaram as unidades sísmicas, interpretadas como tratos de sistemas deposicionais 

(Antunes, 2004). 

 

Figura 13 - Padrões de terminações segundo Mitchum Junior et al., 1997. Fonte: Cruz, 2008. 

 

 

Já a interpretação dos padrões internos de reflexão constitui as fácies sísmicas (ou 

sismofáceis) (Brown Jr. e Fisher, 1980 apud Cruz, 2008.), das quais suas configurações 

estão associadas à litologia, processo deposicional, paleotopografia, erosão, em 

determinada unidade sísmica (Cruz, 2008; Antunes, 2004). Embora não se possa definir 

a litologia depositada apenas por esse método, é inegável sua importância na definição 

dos processos deposicionais. Os principais tipos de padrões internos são reflexões 

paralelas/subparalelas, configurações progradantes, caóticas, entre outras (Fig. 14). 

 

Figura 14 - Padrões internos de reflexão segundo Mitchum Junior et al., 1997. Fonte: Cruz, 2008. 

 

Vale destacar que parâmetros das fácies sísmicas (Tabela 2), tais como 

continuidade do refletor, amplitude, frequência e intervalo de velocidade também 

constituem importantes ferramentas na interpretação (Mitchum Junior et al., 1977). 

 

Tabela 2 - Parâmetros de fácies sísmicas e seus significados geológicos. Fonte: Ribeiro, 2001. 
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Parâmetros das Fácies Sísmicas Interpretação Geológica 

Configuração dos refletores Processos deposicionais, paleotopografia, 

Erosão, contato de fluidos. 

Continuidade dos refletores Continuidade das camadas; processos 

deposicionais. 

Amplitude dos refletores Contraste de velocidade e densidade, 

espaçamento das camadas, conteúdo de 

fluidos. 

Intervalo de velocidade Avaliação da litologia, avaliação da 

porosidade, conteúdo de fluidos.  

 

 

Por fim, sequências sísmicas também apresentam geometrias externas que 

refletem diferentes ambientes e sistemas deposicionais, como os diferentes tipos de 

preenchimento, montiformes, cunha, lentes e outros (Fig. 15). 

Importante ressaltar que a análise sismoestratigráfica atuará como uma ferramenta 

complementar para a descrição das unidades sedimentares que foram amostradas 

mediante testemunhagem. 

 

Figura 15 - Geomestrias externas segundo Mitchum Junior et al., 1997. Fonte: Cruz, 2008. 

 

 

3.6.5 Amostragem 

Os dados obtidos através do levantamento geofísico em campanhas passadas 

serviram de base na determinação de pontos de testemunhagem. Para isso, utilizou-se um 

Gravity Corer (Fig. 16), com cerca de 350 kg de peso acoplado ao equipamento visando 

a penetração no material sedimentar. Após o seu retorno à embarcação, o testemunho de 

pvc foi devidamente nomeado juntamente com as coordenadas no momento da coleta. 

Por fim, as amostras foram para câmara fria ao fim de cada campanha. 
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Ao todo, o presente trabalho utilizou 3 testemunhos, coletados durante as 

campanhas nos dias 13 a 15 de agosto de 2018, a bordo do B/Pq. Veliger II, e outra 

complementar no 25 a 29 de março de 2019, a bordo do B/pq. Alpha Delphini (Fig. 17).  

 

 

 

Figura 16 - Gravity Corer. 

 

 

Figura 17 - Localização das amostragens por testemunhagem. A barra em vermelho apresenta a localização dos 

testemunhos nos perfis sísmicos em escala na coluna sedimentar. 
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É importante ressaltar que mesmo com uma alta carga no Gravity Corer no 

momento da execução da testemunhagem, alguns dos testemunhos não penetraram no 

sedimento, como foi o caso do T1, em função da alta compactação do sedimento de fundo.  

As características dos testemunhos adquiridos estão descritas na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 - Localização e demais características no momento da testemunhagem. 

 

Testemunho Latitude 

(UTM) 

Longitude 

(UTM) 

Comprimento 

(cm) 

Profundidade 

(m) 

Localização no 

CSS 

T1 -23 51.288 

 

-45 26.522 

 

20 19,2 Porção Sul 

T2 -23 50.587 

 

-45 25.206 

 

186 27,8 Porção Central 

T3 -23 48.334 

 

-45 22.708 

 

52 31,4 Porção Norte 

 

 

3.6.6 Abertura dos testemunhos  

Após a abertura longitudinalmente dos testemunhos por serra elétrica manual, 

obteve-se duas metades, sendo uma guardada na câmara fria para projetos futuros e outra 

visando o desenvolvimento do processo de amostragem. 

As amostragens dos testemunhos foram realizadas com espátulas de inox em 

intervalos de 2 em 2 centímetros em todos os testemunhos do presente estudo, sendo 

colocas em pequenos potes de plástico. Posteriormente, as amostras foram secadas a 50 

ºC durante, em média, 72h em estufas. 

 

3.6.7 Análise Granulométrica  

Antes de qualquer medida granulométrica seja realizada, é necessário que se retire 

a matéria orgânica (MO) e o carbonato de cálcio (CaCO3) para não comprometer as 

análises granulométricas com dados errôneos. Além disso, o teor de MO e carbonato de 

cálcio refletem as condições ambientais ocorridos no passado e sua influência marinha 

ou continental na área, respectivamente. A classificação dos sedimentos em relação aos 

teores de carbonato foi feita segundo Larsonneur et al. (1982). 

Em seguida, fez-se o peneiramento úmido e seco, melhor descrito abaixo, 

permitindo a separação da fração lama. Por fim, as amostras provenientes do 

peneiramento a úmido são levadas ao equipamento MALVERN 2000 visando a 

granulometria de frações menores que 0,063 mm. Antes de sua utilização, é aplicado uma 
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pequena quantia de Pirofosfato de Sódio (Na4P2O7), servindo como dispersante para 

desagregar o sedimento. Após a espera de alguns minutos, utiliza-se uma pequena parcela 

das amostras no equipamento, menos que 1 grama, para análise e o restante descartado.  

Todos os procedimentos laboratoriais foram feitos no Laboratório de 

Sedimentologia do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.  

 

3.6.7.1 Queima da Matéria Orgânica   

Com as amostras secas, retirou-se 10 g de sedimento de cada intervalo e 

transferidos para béqueres. Em todas as amostras, a matéria orgânica foi eliminada com 

peróxido de hidrogênio (H202) a 10%, a quente, havendo reposição da solução até o 

término da reação (oxidação da matéria orgânica). Após o término da reação, foi realizada 

uma lavagem com água destilada nas amostras para a retirada de qualquer vestígio do 

peróxido e colocadas na estufa para secagem a 50ºC. A diferença de peso inicial e final 

resulta na porcentagem do teor de material orgânico presente na amostra. 

 

3.6.7.2 Queima do Carbonato de Cálcio 

De modo semelhante a queima da matéria orgânica, o teor de carbonato de cálcio 

(CaCO3) das amostras de sedimento foi determinado através da diferença de peso seco, 

antes e após a queima do carbonato. 

Com o sedimento seco e sem matéria orgânica, as amostram foram pesadas e 

aplicou-se uma solução de ácido clorídrico (HCL), diluído a 10%. Após o fim da reação, 

as amostras foram lavadas com água destilada e secadas em estufa. Depois de secas, a 

pesagem foi realizada novamente, obtendo o teor de carbonato, sendo um importante 

indicativo da influência da marinha. 

 

3.6.7.3 Peneiramento Úmido 

No peneiramento a úmido as amostras são lavadas com água destilada, havendo 

uma peneira de malha 0,063 mm para a separação entre as granulometrias menores. O 

material passante, ou seja, menor que a malha da peneira é recolhido em béqueres para 

análises por difração a laser.  Já as frações maiores, retidas na peneira, são colocas em 

filtros e passam novamente para o processo de secamento em estufa. 
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3.6.7.4 Peneiramento Seco 

Após o peneiramento a úmido, as amostras retidas na malha, já secas, passam um 

uma série de peneiras com diversos tamanhos de abertura da malha. As aberturas 

utilizadas são 2 mm, 1,42 mm, 1 mm, 0,71 mm, 0,5 mm, 0,355 mm, 0,25 mm, 0,18 mm, 

0,125 mm 0,09 mm e 0,063 mm. As malhas formam uma coluna, sendo as aberturas 

maiores localizadas no topo, ocorrendo a diminuição da malha em direção à base onde se 

encontra um fundo cego para reter eventuais grãos menores. 

A amostra é adicionada na peneira superior e então se liga o peneirador. Após 15 

minutos de espera, retira-se a coluna de peneiras e pesa o material retido em cada malha.  

Posteriormente as peneiras são limpas com um pincel para receber as amostras seguintes. 

Todo o material utilizado foi guardado visando a reprodutibilidade em ensaios 

futuros.  

 

3.6.7.5 Processamento dos Dados Granulométricos 

Os dados resultantes do peneiramento a seco e pela difração a laser foram unidos 

no software Gradistat, permitindo a geração de diversos dados como o grau de seleção, 

diâmetro médio, distribuição granulométrica, utilizados para a plotagem de diagramas 

mediante a utilização dos parâmetros estatísticos de Folk e Ward (1957). 

A classificação de Folk (1954) foi adotado na criação dos diagramas, tanto para 

os sedimentos mais finos quanto os grosseiros.  

 

3.6.8 Datações 

As datações de radiocarbono (datação do 14C) foram efetuadas através de 

pequenas quantidades de sedimento com matéria orgânica. Estas datações foram 

realizadas no Laboratório Beta Analytic Inc (Miami, USA), por meio da técnica 

Accelerated Mass Spectrometry (AMS) e calibradas com a utilização da correção por 

efeito reservatório regional, através do CALIB 7.1 (Stuiver et al., 2018). 

As três datações do presente trabalho provêm dos testemunhos T1, T2, T3, na base 

ou próximo de sua base.  
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4 RESULTADOS  

4.1 Embasamento Rochoso 

O mapeamento realizado por meio dos perfis sísmicos permitiu a reconstrução da 

geometria do embasamento rochoso. Como observado no modelo gerado (Fig. 18), há 

uma maior proximidade do embasamento na margem oeste e insular ao centro do canal, 

em 35 m de profundidade, aproximadamente, em relação à superfície de fundo. Percebe-

se que o embasamento na porção central permanece um pouco mais profundo ao centro, 

havendo uma tendência de aprofundamento para sul e norte do canal. 

 

Figura 18 - Modelo apresentando a distribuição do embasamento rochosos e sua topografia. 

 

 

O embasamento rochoso distribuído ao norte mostrou uma grande irregularidade 

em sua geometria em função da variação em sua profundidade, havendo uma clara 

aproximação com a superfície de fundo ao longo da margem insular e aprofundamento 

em direção à margem oeste, ultrapassando os 56 m de profundidade.  

Não foi possível a identificação do embasamento na porção sul em razão do 

mascaramento causado por refletores mais superficiais e pelo fundo arenoso reduzindo a 

penetração do sinal acústico na coluna sedimentar. Contudo, vale destacar que em alguns 
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registros sísmicos houve a identificação do embasamento rochoso com profundidades 

superiores a 60 m em relação à superfície de fundo, o que aventa a hipótese que poderia 

haver um comportamento da distribuição do embasamento semelhante ao encontrado na 

porção norte, ou seja, o embasamento próximo da superfície de fundo lado ao continental 

e insular, seguido por um aprofundamento a medida que se afasta dessas margens. 

Ressalta-se que não foram encontrados indícios de falhas no embasamento 

rochoso visto nos perfis sísmicos e, diferentemente da porção central, houve apenas casos 

isolados e com menores proporções de afloramentos rochosos por toda a extensão da 

porção norte.  

 

 

4.2 Paleosuperfícies e Unidades Sedimentares 

Os perfis sísmicos sobre a feição tabular evidenciaram a presença de um refletor 

retilíneo contínuo, de grande extensão e bem destacado ao longo de toda a porção sul do 

canal, sendo concordante com à superfície de fundo e localizado em 10 a 30 m de abaixo 

do leito marinho (Fig. 19). Sugere-se que este refletor (em vermelho), chamado de 

Paleosuperfície Sul, seja uma superfície estratigráfica que demarca o topo da unidade 

sedimentar antiga (Unidade Sedimentar U2), estando associada com a presença de feições 

de corte e preenchimento, representada por paleocanais (em azul), e formas irregulares 

que impedem a propagação do sinal acústico, gerando mascaramento, possivelmente 

acúmulos de gás (em marrom) aprisionados na coluna sedimentar. 

Em razão da baixa penetração do sinal acústico e mascaramento causada pelas 

estruturas de gás, não foi possível identificar a base desta unidade, não permitindo gerar 

informações sobre sua geometria. Desta maneira, sua análise ficou restrita apenas em 

relação ao seu topo, ou seja, a Paleosuperfície Sul. 
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Figura 19 - Perfis de chirp e boomer ao longo da feição tabular mostrando a perpetuação da paleosuperfície 

(Paleosuperfície Sul), bem como as estruturas relacionadas. 
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Por fim, sobreposta à paleosuperfície ocorre uma unidade mais moderna com uma 

configuração dos padrões de reflexão plano-paralelos contínuos de média a baixa 

amplitude, permanecendo com tais configurações até a superfície de fundo, marcando a 

Unidade Sedimentar U1 (Fig. 20).  

 

Figura 20 – a) Perfil sísmico de boomer; b) Perfil sísmico interpretado. 

 

 

4.2.1 Unidade Sedimentar U2 

Sua formação indica um período regressivo do mar devido a presença de 

paleocanais, seguido por um afogamento e, por fim, retrabalhada durante os períodos de 

subida e estabilização do nível do mar. Apesar da não demarcação de sua base, os padrões 

de reflexão encontrados após o seu topo apresentam padrões de reflexão que variam entre 

paralelas e subparelelas. 

O modelo gerado da Paleosuperfície Sul possui uma ampla distribuição pela 

porção sul, com cerca de 10 m de profundidade em relação a superfície de fundo, 

ultrapassando os 30 m à medida que se afasta do canal para a plataforma adjacente (Fig. 

21). Sendo, possivelmente, uma progradação da linha de costa em períodos pretéritos 

associada com as praias do Guaecá e Baraqueçaba. 
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A leste e a nordeste da feição, a continuidade do paleosuperfície é interrompida, 

não sendo possível sua identificação nas proximidades à Ilha de São Sebastião, em razão 

do canal submerso, e na porção central.  

 

Figura 21 – Paleosuperfície Sul a) Modelo batimétrico; b) Perfil; c) Modelo 3D. 

 

 

O mapa vetorial da Paleosuperfíce Sul (Fig. 22a) exibe dados de direção e 

magnitude por meio das setas orientadas individualmente, onde cada seta aponta na 

direção mais íngreme e seu comprimento é proporcional à magnitude da inclinação. Como 

notado, os vetores apontam para as regiões mais profundas, por onde se localiza a calha 

primária, calha secundária e em direção à plataforma adjacente.  

Em relação ao mapa de declividade, a Paleosuperfície Sul assim como a feição 

tabular, também demostra baixas declividades, apresentando valores entre 0º e 0.5º em 

grande domínio, com valores um pouco mais expressivos em direção à praia de 

Barequeçaba (Fig. 22b). 
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Figura 22 - Paleosuperfície Sul. a) Mapa vetorial; b) Mada de declividade. 

 

 

Em relação ao gás acumulado, as estruturas possuem um comportamento de 

escape em direção à superfície de fundo, cortando a unidade sedimentar U1, sendo essas 

características responsáveis pelas oscilações verticais (Fig. 23). Também é notado que 

essas estruturas não são contínuas, havendo várias interrupções entre um acúmulo e outro. 

A extensão dessas estruturas também varia, atingindo cerca de 1 km nas maiores.  

 

Figura 23 - Estruturas de gás associadas com a Paleosuperfície Sul. 

 

 

Ao observar a localização dos acúmulos de gás na porção sul (Fig. 24), nota-se 

uma ampla distribuição pela porção sul, havendo uma maior concentração dessas 

estruturas à oeste da porção e ao centro. Não houve nenhuma evidência dessas estruturas 

subjacente à calha primária e a secundária, estando mais estrita à feição tabular. 

No tocante aos paleocanais, alguns possuem uma largura de 50 a 45 m e 5 m, 

aproximadamente, de profundidade em relação aos paleocanais menores. Já os canais 

maiores, alguns chegam a medir cerca de de 250 m, com profundidade de 10 m (Fig. 25).  
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É notado que alguns dos paleocanais maiores apresentam estruturas de migração 

lateral, o que justificaria suas maiores proporções. Já os demais, fica o questionamento se 

seriam bacias com maiores proporções, pois nem o rio Juqueriquerê (atual) possui tais 

dimensões.  

 

Figura 24 - Distribuição dos acúmulos de gás na porção sul, batimetria atual. 

 

 

 Figura 25 - Perfis sísmicos originais e interpretados apresentando as configurações dos paleocanais 

associados com o paleosuperfície. 
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Vale destacar que os paleocanais encontrados se distribuem em uma área próxima 

à praia de Barequeçaba, seguindo, teoricamente, em direção ao relevo mais profundo (Fig. 

26). Apesar da enorme quantidade de paleocanais encontrados, acredita-se que haveria 

uma migração dessas drenagens, abandonando e recriando novas estruturas de corte e 

preenchimento, justificando essa ampla distribuição que, inclusive, impossibilita 

qualquer demarcação dos cursos fluviais pretéritos. 

 

Figura 26 - Distribuição dos paleocanais sobre a paleosuperfície. 

 

 

 

4.2.2 Unidade Sedimentar U1 

Visando delinear a geometria da unidade sedimentar U1, foi criado o modelo de 

potência sedimentar entre unidade e a superfície de fundo (Fig. 27). O modelo apresenta 

uma menor potência próxima à entrada da porção central e em direção à plataforma 

adjacente, havendo maior espessura do pacote sedimentar, em torno de 10 m, próximo à 

praia de Guaecá e predominam em quase toda a área central da porção sul. Tais 

informações sugerem que sua geometria possa estar relacionado com algum tipo de 

preenchimento gerado por sua hidrodinâmica ou mesmo pelo espaço de acomodação da 

unidade subjacente.   
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Figura 27 - a) Modelo de potência sedimentar da Unidade Sísmica U1. 

 

 

4.2.3 Paleosuperfície Central 

A sudoeste do centro do canal, delineia-se um refletor de alta amplitude nos perfis 

sísmicos, possuindo aproximadamente 5 a 10 m de profundidade em relação à superfície 

de fundo e mais de 400 m de largura, chamado de Paleosuperfície Central (Fig. 28).  

 

Figura 28 - Configuração da paleosuperfície de forte amplitude (Paleosuperfície Central). 

 

 

Este refletor exibe uma feição relativamente retilínea acompanhado por diversas 

variações verticais e interrupção em sua transversal, tornando a sua distribuição limitada 

a uma determinada área da porção central, porém com continuidade ao sul do canal pelo 

canal submerso. Além disso, há o mascaramento das camadas subjacentes, característica 
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comum aos acúmulos de gás no sedimento (Klein et al., 2016), não permitindo a 

identificação de refletores subjacentes. Por fim, o embasamento rochoso visto nos perfis 

sísmicos, tendo como característica principal o alto retorno do sinal acústico e o padrão 

irregular, aventa a hipótese que exista ligação do embasamento rochoso com a 

Paleosuperfície Central. Contudo, a hipótese está descartada, pois não ocorre qualquer 

continuidade entre as feições (Fig. 29). 

 

Figura 29 - Série de perfis sísmicos destacando o embasamento rochoso e a Paleosuperfície Central. 

 

É importante destacar que, apesar da interrupção horizontal, os perfis sísmicos de 

boomer, em específico, permitiram a identificação da Paleosuperfície Central com 
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demais refletores menos evidentes, demarcando uma paleosuperfície contínua. Inclusive, 

alguns perfis indicam uma perpetuação deste horizonte em direção à Paleosuperfície Sul, 

porém abaixo dela, podendo estar relacionando com a base da unidade sedimentar U2. 

(Fig. 30), não viabilizando a delimitação de sua base em razão do mascaramento gerado 

em boa parte da porção sul.  

 

Figura 30 - Perfil sísmico bruto e processado mostrando suas respectivas unidades sedimentares e palosuperfícies. 

 

 

Em relação ao pacote sedimentar sobrejacente, é notado uma superfície de fundo 

erosiva nas proximidades da porção central, havendo diversos refletores plano-paralelo e 

subparalelos ao longo do pacote sedimentar. Também é notado a presença de falhas 

normais relacionada à Paleosuperfície Central (Fig. 31). 

 

Figura 31 - Perfis originais e processados mostrando a continuidade da Paleosuperfície Central com traço, em 

vermelho, destacando a falha. 
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Por fim, criou-se dois o modelo de distribuição e topográfico da Paleosuperfície 

Central, mostrando a distribuição apenas do refletor de alta amplitude (Fig. 32a) e a outra 

demonstra a continuidade horizontal com refletores associados (Fig. 32b). O primeiro 

modelo mostra uma tendência mais rasa à oeste e profunda à leste e à nordeste, variando 

de 28 m a quase 40 m de profundidade em relação à superfície de fundo. Já o segundo, 

apesar da melhor visualização em decorrência da maior quantidade de dados, apresenta 

as mesmas características que o modelo anterior. A área mais profunda à nordeste se deve 

a presença das falhas, tornando-a mais profunda, podendo ser um indicativo da 

neotectônica no canal. 

Os mapas de vetores e declividade apresentaram irregularidades e pouco padrão 

devido as variações verticais relacionadas ao refletor de alta amplitude. Contudo, os 

vetores apontam, tanto do lado oeste quando do lado leste, para a região onde se encontra 

o canal submerso (Fig. 33a). Já o mapa de declividade contém baixas declividades, com 

alguns picos em função das variações verticais, como citado anteriormente (Fig.33b). 
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 Figura 32 – a) Distribuição e topografia do refletor de alta amplitude; b) Distribuição e topografia da Paleosuperfície 

Central.  

 

 

Figura 33 - Paleosuperfície Central. a) Mapa vetorial; b) Mada de declividade. 

 

 

 

4.2.4 Paleosuperfície Norte 

Ao norte do canal, próximo ao terminal marítimo de São Sebastião, foi localizado 

o início da formação do pontal arenoso submerso. O perfil sísmico (Fig. 34) permitiu a 

identificação de diferentes padrões de reflexão ao longo do pontal arenoso submerso, 

segundo os conceitos de Mitchum Junior et al. (1977) e Ribeiro (2001).  

Dentre eles, há um padrão de configuração de fácies sísmicas progradantes do tipo 

oblíquo paralela, sendo mergulhantes no topo e suavizando em direção a base. A 

configuração oblíqua denota um ambiente deposicional de alta energia e suprimento 
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sedimentar, tão característico dos pontais arenosos. Além de estarem relacionadas com 

nível do mar estacionário ou com baixo recuo do nível do mar.  

Sobrejacente as fácies oblíquas, encontra-se um pacote sedimentar com uma 

configuração em forma de complexo sigmoidal-oblíquo, também sendo definida como 

fácies progradantes. As fácies sigmoidais caracterizam-se pelos refletores em forma de 

“S”, mergulhando suavemente para águas mais profundas. Esta configuração indica um 

ambiente intermediário de energia e deposição, com recuo moderado do nível do mar. 

Após identificação dos padrões mencionados, há uma perpetuação de padrões de 

reflexões parelelas/subparalelas em quase toda as linhas sísmicas localizadas próximas 

ao pontal submerso, indicando uma taxa de sedimentação sem grandes variações.  

Por fim, na base do pontal arenoso foi demarcada uma paleosuperfície 

(Paleosuperfície Norte), estando associando com a superfície estratigrafia de uma 

unidade pretérita, não permitindo a demarcação de sua base. 

 

Figura 34 - Perfil sísmico original e perfil destacando as fácies e seus estratos no pontal arenoso. 
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Ao demarcar a Paleosuperfíce Norte por toda a extensão ao norte do canal, 

realizou-se o modelo de sua distribuição e topografia de fundo (Fig. 35a). É visto que 

ocorre um aprofundamento em direção ao centro do canal, ultrapassando os 40 m de 

profundidade, sendo mais raso seguindo em direção à entrada norte, com uma singela 

diminuição de sua profundidade ao longo da margem insular.  

O modelo de potência sedimentar entre a Paleosuperfície Norte e a superfície de 

fundo (Fig. 35b), demonstra uma aproximação da superfície ao longo da calha primária, 

sendo justamente a região mais profunda na porção norte do canal. Além de apresentar 

uma potência maior nas áreas próximas ao pontal arenoso submerso em função do grande 

pacote sedimentar imposto pelo próprio pontal. 

O mapa de vetores demonstra um maior número de vetores em direção à margem 

insular e próximo ao centro do canal (Fig. 36a). Quanto ao mapa de inclinação, em geral, 

apresenta uma baixa declividade salvo nas proximidades da margem insular e ao centro 

do canal, onde se encontra as maiores declividades (Fig. 36b). 

Por fim, os perfis sísmicos também possibilitaram o mapeamento de outros 

paleocanais tanto à entrada norte do Canal de São Sebastião quanto na Enseada de 

Caraguatatuba. (Fig. 37), não possuindo qualquer ligação com a Paleosuperfície Norte. 

Os paleocanais possuem, em média, cerca de 8 m de profundidade e comprimento de, 

aproximadamente, 80 m e 200 m nas estruturas menores e maiores, respectivamente.  
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Figura 35 - a) Distribuição e topografia da Paleosuperfície Norte; b) Potência sedimentar entre a Paleosuperfície 

Norte e a superfície de fundo. 

 

 

Figura 36 - Paleosuperfície Norte. a) Mapa vetorial; b) Mapa de declividade. 

 

 

Figura 37 - a) Mapeamento de paleocanais (em vermelho); b) Perfis sísmicos demonstrando as estruturas de corte e 

preenchimento (paleocanais). 
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4.3 Modelo Batimétrico e Feições de Fundo 

O modelo batimétrico se manteve semelhante aos encontrados na literatura, 

permitindo a investigação morfológica de fundo com maior detalhamento e 

confiabilidade. Por meio dele, é demonstrado que a porção ao sul contém profundidades 

relativamente baixas em relação ao canal como um todo, salvo o canal submerso próximo 

à margem insular com maiores profundidades, ultrapassando os 22 m. Após a Ponta de 

Sela, há uma tendência de aumento da profundidade em direção à plataforma adjacente 

(Fig. 38a). 

Já o perfil topográfico (Fig. 38b), destaca bem a suavização do leito marinho 

anteriormente mencionada, havendo uma tendência de aumento da profundidade em 

direção à plataforma adjacente. 

Sobre as feições geomorfológicas (Fig. 38c), a feição tabular encontra-se 

perpendicular às praias da Gaecá e Barequeçaba, possuindo uma ampla extensão ao longo 

desta porção, ultrapassando os 6.500 m de comprimento ao atingir a isóbata de 22 m de 

profundidade. Além disso, não houve a identificação de quaisquer evidências de 

passagem fluvial sobre esta feição, tampouco registros de afloramentos rochosos.  

 Em relação a calha primária, localizada próximo da margem insular, a feição 

possui direção para sudoeste sem grandes modificações até a entrada sul do canal. Esta 

feição se encontra relativamente estreita, cerca de 1 km de largura, como uma extensão 

semelhante à feição tabular, de 6.600 m, da Ponta da Sela à calha secundária, com 

profundidades entre 20 e 30 m.  Já a calha secundária, localiza próxima à margem oeste, 

possui profundidades entre 15 e 25 m, diminuindo de profundidade a medida que se afasta 

da porção central e extensão de, aproximadamente, 2 km de comprimento. 
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Figura 38 – Porção Sul. a) Modelo batimétrico; b) Perfil; c) Modelo 3D. 

 

 

Ao centro do Canal de São Sebastião, sua principal característica é o afunilamento 

da porção sul para a porção central, além da grande profundidade encontrada, 

ultrapassando os 40 m, havendo uma tendência de diminuição da profundidade a partir 

do centro para as extremidades. A porção também é marcada pela grande irregularidade 

topográfica de fundo em função da ampla distribuição de afloramentos rochosos (Fig. 39 

e 40).  
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Figura 39 – Porção Central. a) Modelo batimétrico; b) Perfil; c) Modelo 3D, destacando a distribuição dos 

afloramentos rochosos. 

 

 

Figura 40 - Modelo de distribuição e topográfico do afloramento rochoso, destacando perfis sísmicos e sonográfico. 
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De acordo com o modelo gerado, os afloramentos atingem até 12 m de altura em 

relação à superfície de fundo, estando amplamente distribuídos pela porção. Vale destacar 

que há uma maior concentração dos afloramentos entre a Ponta do Baleeiro e a Baía do 

Araçá, como apresentado no modelo. Além do mais, essa porção também possui uma 

distribuição de blocos de rochas em seu leito desprendidas, possivelmente, dos próprios 

afloramentos rochosos.  

Ao associar o modelo de distribuição dos afloramentos rochosos com o mapa de 

distribuição do tamanho médio de grãos de Alcántara-Carrió et al. (2017), observa-se que 

os afloramentos se encontram próximos de diferentes tamanhos de grão ao fundo do 

canal, desde areia grossa à silte grosso (Fig .41). Ao que tudo indica, há uma separação 

entre dois depósitos de silte, próximo da Ponta do Araçá e a Ponta do Recife, separados 

por areia muito fina e afloramentos associados. Outro caso observado são afloramentos 

que estão quase cercando um deposito de silte grosso, podendo atuar como uma armadilha 

sedimentar ao sedimento fino. Já os demais se concentram em grande parte onde ocorre 

areia fina e muito fina, ao centro e próximo à margem insular.  

Apesar da grande distribuição de afloramentos, a porção central também contém 

várias feições sedimentares progradantes do tipo cunha na margem oeste, o que denota a 

tendência deposicional da margem (Fig. 42).  Sendo que as cunhas de maiores proporções 

se concentram próxima da Baía do Araçá (Perfil – P1) e a Ponta do Barequeçaba (Perfil 

– P3). Entre a Ponta do Araçá e o Baleeiro, se localiza a cunha de menor proporção (Perfil 

– P2), sendo justamente a área com maior distribuição de afloramento e mais estreita do 

canal.   
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Figura 41 - Distribuição do tamanho médio dos grãos em conjunto com a distribuição dos afloramentos rochosos. 

Fonte: Modificado Alcántara-Carrió et al. (2017). 

 

 

 

Figura 42 - Distribuição e modelos das feições do tipo cunha. 
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Em relação ao modelo batimétrico ao norte do canal (Fig. 43a), nota-se 

profundidades maiores próxima da Ilha de São Sebastião, podendo atingir cerca de 20 m 

pela entrada ao norte e, próximo à porção central, uma profundidade superior a 30 m.  

Já o eixo transversal da porção demonstra uma clara diminuição da profundidade 

em direção à margem oeste do canal, apresentando um certo pico quase ao meio do perfil 

transversal (Fig. 43b). Essas variações topográficas submersas estão relacionadas com 

diferentes feições submersas, sendo a calha primária, pontal arenoso submerso e região 

de deposição (Fig. 43c), possuindo as seguintes características:  

 A calha primária, sendo o eixo principal do canal, possui alta declividade em suas 

laterais, como uma escarpa, contando com uma largura média de 1,5 km. Esta feição 

atinge profundidades superiores a 30 m, sendo a mais profunda da porção, que segue em 

direção à entrada norte com comprimento superior a 12 km, chegando a atingir uma 

pequena parte da Enseada de Caraguatatuba. 

Já o pontal arenoso submerso se encontra bem definido pela isóbata de 6m, com 

direção norte-nordeste. Esta feição se prolonga ao longo de toda a porção norte do canal, 

chegando a atingir a Enseada de Caraguatatuba.  

Por fim, a região de deposição a oeste do pontal, apresenta baixa declividade e 

isóbata próxima dos 7 m de profundidade.  

 

Figura 43 -Porção Norte. a) Modelo batimétrico; b) Perfil; c) Modelo 3D. 
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4.4 Potência Sedimentar 

O modelo de potência sedimentar foi gerado ao considerar a diferença entre o 

embasamento rochoso e a superfície de fundo.  

Como observado na figura 44, há uma menor potência sedimentar distribuída por 

uma ampla área ao centro do canal em virtude da aproximação do embasamento rochoso 

com superfície de fundo, demostrando o caráter erosivo ou a baixa deposição na porção. 

Nota-se que há uma tendência de aumento da potência em direção ao sul e norte do canal, 

bem como na margem oeste onde se encontra a cunha sedimentar na Baía do Araçá devido 

a maior deposição sedimentar. 

No tocante ao norte do canal, é nítido que potências menores se distribuem na 

margem insular em razão da maior proximidade do embasamento rochoso, seguido por 

um aumento em direção à margem oeste ultrapassando os 40 m de coluna sedimentar. 

 

 

Figura 44 - Modelo da potência sedimentar entre a superfície de fundo e o embasamento rochoso. 
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4.5 Testemunhos 

4.5.1 Datação 

Os resultados das datações dos testemunhos podem ser observados na tabela 4. 

Como observado, os testemunhos T1 e T2 apresentam idades holocênicas, período que 

abrange os 11.500 anos ao presente e, surpreendentemente, T3 obteve idades 

pleistocênicas relacionadas ao Estágio Isotópico 3, período que corresponde ao intervalo 

de tempo em 60.000 a 25.000 anos.  

 

Nº 

Laboratorial 

(Beta 

Analytic) 

Testemunho Profundidade 

(m) 

Comprimento 

(cm) 

d13C 

(%) 

Idade 

convencional 

(AP) 

Idade 

Calibrada 

(AP) 

Porcentagem de 

Carbono 

Moderno 

528881 T1 19,2 18-20 -22.7 1710±30 1699 - 1552  80.83 +/- 0.30 

528883 T2 27,8 182-184 -23.7 9800 +/- 30 11248 -11191 0.2952 +/- 0.0011 

528882 T3 31,4 48-50 -24.5 33670+/-220 38660 -37265  1.51 +/- 0.04 

 

Tabela 4 - Resultados das datações dos testemunhos. 

 

 

Ao correlacionar as idades obtidas com as curvas eustáticas utilizadas no presente 

estudo, foi possível identificar o nível relativo do mar nesses períodos (Fig. 45). A 

amostragem do testemunho T1 demostra um ambiente do nível relativo do mar um pouco 

mais alto que o atual, cerca de + 1,5 m. Já T2 está associado ao ambiente de mar baixo, 

apresentando, segundo as curvas, um nível relativo do mar aproximado dos -60 m abaixo 

do atual, deixando o canal totalmente emerso. Por fim, T3, sendo a idade mais antiga, 

estaria relacionado com um nível relativo do mar um pouco mais baixo, cerca de -7 m em 

comparação ao atual, segundo as evidências que descrevem o nível do mar mais alto neste 

período. 
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Figura 45 - Dados das idades datadas plotados em relação à profundidade de amostragem com as curvas eustáticas até 

45.000 anos. 

 

 

4.5.2 Testemunho T1 

O testemunho T1 apresenta certa homogeneização de suas variáveis, 

possivelmente em razão do seu curto comprimento. Nota-se um domínio da fração areia 

com valores máximos e mínimos com 70,3 e 59,1% (porcentagem média 65,3% ± 3,4), 

respectivamente, seguida por uma fração síltica entre 39,6 e 28,5% (porcentagem média 

33,5% ± 3,3) e acompanhada por baixas porcentagens de argila entre 1,4 e 1,1% 

(porcentagem média 1,2% ± 0,1) (Fig. 46). Tais informações estão em concordância com 

a distribuição granulométrica superficial da porção, sendo um ambiente dominado por 

areias, principalmente por areias finas e muitos finas, como é o caso, devido ao constante 

retrabalhamento do sedimento junto ao fundo pelas ondas na área. 

Em relação ao diâmetro médio, foram encontrados valores médios de 4,15 ± 0,05, 

sendo descrita como silte muito grosso. Já o grau de seleção demonstrou valores médios 

de 1,28 ± 0,07, classificado como pobremente selecionado.  

Mediante o diagrama triangular de Folk para classificação de sedimentos finos, o 

material do testemunho T1 pode ser classificado como areia siltosa, em razão do grande 

domínio por areia e a presença da fração síltica (Fig. 47). Demonstrando a ativa ação das 

ondas no retrabalhamento de fundo, mas ainda permitindo a deposição em um certo grau 

do material mais fino. 

A matéria orgânica possui valores máximos e mínimos de 4,3 e 3,2% 

(porcentagem média de 3,8% ± 0,3), respectivamente (Fig. 48). Em relação ao teor de 

carbonato, se obteve valores máximos e mínimos de 12,8 e 8,4% (porcentagem média de 

10,3% ± 1,4), respectivamente, havendo uma tendência de aumento do topo para a base. 
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Figura 46 - Parâmetros granulométricos ao longo do testemunho T1 segundo o método Folk e Ward (1957). 

 

 

 

Figura 47 - Diagrama ternário de Folk (1954) - Testemunho T1. 

 

 

 

Figura 48 - Distribuição de matéria orgânica e carbonato - Testemunho T1. 
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4.5.3 Testemunho T2 

O testemunho T2, em relação à distribuição granulométrica, mostra-se uma 

tendência de aumento da fração silte e, após os 90 cm, seguido por uma diminuição em 

direção à base, possuindo valores máximos e mínimos de 93,5 e 42,5% (porcentagem 

média 81% ± 12,3), respectivamente. No caso da fração areia, com valores máximos e 

mínimos de 55,9 e 0,7% (porcentagem média 13,9% ± 13,4), apresenta um 

comportamento quase inverso da fração silte, com uma redução de areia até os 100 cm, 

seguido por uma tendência e aumento. Por fim, a fração argila possui um comportamento 

mais homogêneo, com máximos e mínimos de 9,2 e 1,5% (porcentagem média 5,1% ± 

1,4), sendo a fração de menor expressão (Fig.49).  

O diâmetro médio do sedimento no testemunho apresenta valores médios de 5,58 

phi ± 0,58, descrito como silte grosso, contendo casos silte muito grosso até os 40 cm, 

seguido por variações de silte grosso e médio em direção à base. Em relação ao grau de 

seleção obteve valores médios de 1,76 phi ± 0,22, classificado como pobremente 

selecionado em boa parte do testemunho.  

Já o diagrama (Fig. 50), há uma clara transição de silte arenoso para silte nas 

medidas mais centrais do testemunho, voltando novamente para silte arenoso em função 

do aumento da fração areia. Indicando um comportamento, da base ao topo, de redução 

energética do ambiente em direção ao centro do testemunho, seguido por um aumento nas 

condições energéticos do meio em razão do aumento da fração areia e redução de silte. 

Em relação ao teor de matéria orgânica, nota-se um pequeno aumento, do topo à 

base, com valores máximos e mínimos de 28,2 e 9,1% (porcentagem média 15,2% ± 2,6), 

valores estes extremamente altos. O teor de carbonato apresenta valores máximos e 

mínimos de 41,8 e 3,99% (porcentagem média de 10,2% ± 5,4) (Fig. 51). Observa-se o 

um pico de 41% em 145 cm, ocorrido pela alta concentração de pequenas conchas de 

gastrópodes. 
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Figura 49 - Parâmetros granulométricos ao longo do testemunho T2 segundo o método Folk e Ward (1957). 

 

 

 

Figura 50 - Diagrama ternário de Folk (1954) - Testemunho T2. 

 

 

 

 

Figura 51 - Distribuição de matéria orgânica e carbonato - Testemunho T2. 
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Em complemento, foram realizadas algumas análises de microfósseis encontrados 

apenas no testemunho T2 devido aos altos teores de matéria orgânica e a boa preservação 

dos microfósseis, permitindo um melhor entendimento sobre o pacote sedimentar em 

questão. 

Análises realizadas no Laboratório de Paleoceanografia do Atlântico Sul do 

Instituto Oceanográfica da Universidade de São Paulo, voltados aos estudos de evolução 

dos fundos marinhos e paleoceanografia, constaram a presença de Ostracodes 

(Crustáceos) do gênero Cyprideis, além de moluscos como bivalves e gastrópodes, sendo 

o gastrópode do gênero Heleobia o mais comum ao longo do testemunho havendo, apesar 

do desgaste das conchas, exemplares da espécie Heleobia australis  (Fig. 52). A presença 

de indivíduos jovens e adultos pode demonstrar uma fauna autóctone, porém o desgaste 

das cochas e demais fragmentos também pode ser um indicativo de transporte.  

Apesar do amplo domínio do gênero Heleobia, o testemunho T2 contém alguns 

“hiatos” onde a presença desse gastrópode cai bruscamente, havendo o predomínio de 

ostracodes nesses locais.  

 

Figura 52 - Distribuição e pontos de amostragens para a identificação dos microfósseis. 
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4.5.4 Testemunhos T3 

Quanto ao testemunho T3, sua distribuição granulométrica apresenta um 

comportamento complexo ao longo de seu comprimento. Nota-se um amplo domínio 

decrescente nos 10 cm iniciais de fração cascalho com valores máximos e mínimos de 

69,8 a 0% (porcentagem média 8,8% ± 19,7), respectivamente. Próximo deste mesmo 

comprimento, também ocorre uma inversão de predomínio de areia para silte, do topo 

para a base, acompanhada por um pequeno aumento de argila.  Em geral, a fração areia 

possui valor máximo e mínimo de 52,9 e 7,1% (porcentagem média 27,2% ± 12), 

respectivamente; fração síltica com 89,1 e 4,9% (porcentagem média 61,5% ± 23,5) e 

fração argila com 3,5% e 0,6% (porcentagem média 2% ± 1,1). 

O diâmetro médio engloba valores médios de 4,10 phi ± 1,72, havendo uma clara 

tendência de diminuição do tamanho de grão em direção à base do testemunho, 

permanecendo relativamente constante após os 30 cm. Em geral a classificação do 

sedimento pode ser dita como areia muito grossa no topo, seguido por silte grosso nos 30 

cm em direção à base. 

 Por fim, o grau de seleção varia entre muito pobremente selecionado e 

pobremente selecionando nos centímetros iniciais do testemunho, sendo pobremente 

selecionado nos 30 cm até a sua base (Fig. 53). 

Como o testemunho T3 possui fração cascalhosa utilizou-se o diagrama triangular 

de Folk para classificação de sedimentos grosseiros. Pelo o diagrama (Fig. 54), as 

amostras mais superficiais foram classificadas como cascalho areno-lodoso (Muddy 

Sandy Gravel), ocorrendo uma transição desta classificação em direção ao lodo (Mud), 

concentrando as amostras intermediárias, em sua grande maioria, no lodo arenoso 

ligeiramente cascalhento (Slightly Gravelly Sandy Mud) e basais como areia lodosa 

(Sandy Mud). 

Esse comportamento do diagrama denota uma mudança rápida para um ambiente 

de menor energia, sendo este o mais predominante ao longo do testemunho visto o maior 

número de amostras próximas da fração lodosa, para um mais energético em direção ao 

topo.  

Seu teor de matéria orgânica possui valores máximos e mínimos de 3,5 a 0,6% 

(porcentagem média 2% ± 0,8). Há um comportamento crescente do topo até os 10 cm e 

uma tendência decrescente em direção à base se estabilizando entre 1e 2 %, porém com 

um pico de 3,5% em 35 cm. Esse aumento de matéria orgânica nos centímetros iniciais 
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pode estar associado à redução da fração cascalho e areia, predominando a fração silte 

posteriormente em direção à base. 

Por fim, o teor de carbonato contém valores máximos e mínimos de 23,5 e 1,2% 

(porcentagem média de 13,4% ± 5,9), ocorrendo, em geral, uma tendência decrescente do 

topo para a base, refletindo uma diminuição no carbono biodetrítico. No entanto, é 

observado um comportamento de variação ao longo do testemunho, apresentando alguns 

casos redução brusca nos 14 cm e 39 cm (Fig. 55). 
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Figura 53 - Parâmetros granulométricos ao longo do testemunho T3 segundo o método Folk e Ward (1957). 

 

 

 

Figura 54 - Diagrama ternário de Folk (1954) - Testemunho T1. 

 

 

Figura 55 - Distribuição de matéria orgânica e carbonato - Testemunho T3. 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Embasamento Rochoso 

Segundo Almeida e Carneiro (1998), as intrusões alcalinas da Ilha de São 

Sebastião retardaram o recuo da Serra do Mar ao longo de três a quatro dezenas de 

milhões de anos, originando o promontório composto pela Serra do Juqueriquerê. 

Almeida (1964) argumenta que tanto a Ilha de São Sebastião, bem como a Serra do 

Juqueriquerê, são “testemunhos” da erosão da Serra do Mar e a separação entre eles 

ocorreu por meio da escavação de dois vales nos momentos de exposição da plataforma. 

Neste contexto, a presença da proximidade do embasamento rochoso ao centro do 

canal poderia ser uma continuidade do arcabouço tecto-estrutural da Serra do 

Juqueriquerê em direção à Ilha de São Sebastião, seja por produto de unidades litológicas 

de maior resistência ou pela passagem de drenagens ao sul e norte do canal. 

Também não é descartada que a maior profundidade do embasamento rochoso 

pode ter sido formada por meio do sistema de falhas responsáveis, possivelmente, pelo 

vale de abatimento, que pode ter sido a origem do canal em conjunto com a erosão 

subaérea posteriormente (Furtado et al. 2008). 

O embasamento rochoso encontrado em São Sebastião ocorre ao longo da faixa 

litorânea do Estado de São Paulo, sendo composto, principalmente, por rochas gnáissico-

migmatíticas e metassedimentares associadas com idade pré-cambriana (Dias Neto, 

2001), entre 790 - 510 milhões de anos (Heilbron et al., 2008). Já as rochas alcalinas, 

podem ser encontradas tanto na Ilha de São Sebastião quanto nas demais ilhas em sua 

adjacência, como a Ilha de Búzios e Vitória, estando associadas à mesma atividade 

magmática (Alves e Gomes, 2001), possuindo idades entre 90 a 80 milhões de anos, sendo 

84 e 85 milhões de anos para a Ilha de São Sebastião (Sato et al., 2008) (Fig. 56). 
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 Figura 56 - Mapa geológico do litoral norte do Estado de São Paulo. Fonte: Alves e Gomes (2001). 

 

 

Na tentativa de melhor classificação da litologia do embasamento submerso, o 

mapa geológico da região de São Sebastião de Dias Neto (2001) possibilitou a 

identificação de Gnaisse biotíticos kinzigíticos, com núcleos de rochas calco-silicatadas 

e anfibolíticas boudinados, compondo boa parta da região central do canal. Segundo o 

autor, esses afloramento de gnaisses kinzigítico na área continental  cavalgam as 

ortognaisses que se localizam na margem oeste da Ilha de São Sebastião, cujo o contato 

entre elas se encontra, provavelmente, no fundo do canal (Fig. 57) 

 Deste modo, como não há indícios de rochas alcalinas submersas no canal, 

cujo a litologia contém maior resistência às forçantes de intemperismo, sugere-se  que a 

geomorfologia encontrada do embasamento rochoso no Canal de São Sebastião esteja, 

possivelmente, relacionada com a passagem de drenagens com origem ao centro do canal, 

seguindo ao norte e outra ao sul. Ressalta-se que não se descarta a atuação marinha em 

sua erosão, possibilitando a maior aproximação do embasamento ao centro do canal em 

razão ao abrigo gerando pela Ilha de São Sebastião. 
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Figura 57 - Mapa geológico-estrutural da região de Guarujá à Caraguatatuba. Fontes: Dias Neto, 2001. Adaptado: 

Dias Neto et al. 2006. 

 

5.2  Paleosuperfície Sul e Unidade Sedimentar U1 

A Paleosuperfície Sul, superfície que delimita o topo da unidade sedimentar U2, 

apresenta baixa declividade, relativamente homogênea e associada com ambiente de mar 

baixo, permitindo o surgimento de drenagens em seu interior. Por estar relacionado ao 

ambiente de mar baixo, houve drenagens com diferentes dimensões, sendo os maiores 

relacionados, possivelmente, ao encontro de pequenas drenagens. 

Outra característica, seria a grande concentração de matéria orgânica que foi 

depositada sobre feição, visto as várias evidências de acúmulos de gás que se associam a 

ela. Embora o presente trabalho não realizou análises sedimentológicas sobre a 

paleosuperfície, pode haver uma certa relação entre os paleocanais com a presença de gás. 

Segundo Riccomini et al. (2009), as regiões que apresentam rios meandrantes, como é o 

caso dos pequenos canais da região e o rio Juqueriquerê, possuem uma abundante 

vegetação, permitindo, inclusive, a maior resistência à erosão da margem, podendo ser 

um indicativo de que a Paleosuperfície Sul seja uma planície costeira com alta cobertura 

vegetal, o que proporcionaria condições ao acúmulo de matéria orgânica e, 

posteriormente, o surgimento de gás.  
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Quanto à unidade sedimentar U1, sua origem está relacionada com a atuação 

marinha visto os refletores plano-paralelos contínuos da unidade, indicando uma taxa de 

sedimentação uniforme (Ribeiro, 2001). Muito semelhante à unidade de deposição 

marinha de plataforma rasa vista em Friederichs et al. (2013), produto da remobilização 

de fundo pelas ondas em conjunto com a subida do nível do mar, o que classificaria essa 

unidade sedimentar como um pacote arenoso. 

Contudo, visto a dificuldade de amostragem da Paleosuperfície Sul e a unidade 

sedimentar U1, além da carência de estudos que fizeram uso de métodos sísmicos no 

Canal de São Sebastião, se fez algumas comparações das unidades com alguns estudos 

em áreas próximas ao Canal de São Sebastião na tentativa de correlacioná-las com as 

variações do nível do mar. 

Mahiques e Souza (1999), descrevem uma unidade sísmica, também chamada de 

U1, muito semelhante à unidade sedimentar do presente estudo na Baía do Flamengo, em 

Ubatuba, município localizado ao norte de São Sebastião. Essa unidade também é 

marcada em sua base, por um refletor, R1, plano, distribuído pela baía. De acordo com os 

autores, a amostragem realizada por testemunho possibilitou uma melhor descrição tanto 

de U1 quanto do R1: o refletor (R1) que separa a unidade U1 acima, possui um contato 

com areia e lama (mud-sand), com idades entre 7.500 e 5.000 anos AP; Já U1 foi descrita 

como produto da sedimentação marinha no Holoceno superior associada com o período 

de transgressão do nível do mar composta por sedimentos marinhos, descrita como areia 

lamosa (muddy-sand), apresentando a mesma classificação do testemunho T1, contendo 

fragmentos de conchas e resto de plantas, sendo rico em carbono orgânica, indicando um 

ambiente de menor energia. Esta unidade teria idades de 7.500 anos AP até o presente. 

Conti (2009) também encontrou uma unidade sísmica semelhante à unidade U1 à 

sudeste da Ilha de São Sebastião. Além do mais, o refletor que delimita a base da unidade 

sísmica se encontra assoado à uma feição de corte e preenchimento, indicando um 

paleocanal. O refletor em questão estaria exposto caso o nível do mar atual apresentasse 

um recuo superior a -50 m, o que ocorreria, segundo a curvas do nível do mar, próximo 

de 11.000 anos AP. 

Em relação aos estudos sobre a taxa de sedimentação no Canal de São Sebastião 

e regiões próximas, temos: 

No estudo de Venturini (2007), a autora encontrou taxas superiores a 1,70 cm/ano 

no canal e valores um pouco menores a leste da Ilha de São Sebastião por meio da Técnica 
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de Conteúdo de Carbonato de Cálcio. Contundo, a região de amostragem se localiza na 

margem oeste do canal, próximo da Baía do Araçá, onde ocorre uma maior deposição e, 

além disso, a própria autora cita que a técnica utilizada é uma estimativa grosseira da taxa 

de sedimentação.  Mahiques et al. (2011) com amostragens realizadas na porção norte do 

canal sobre o pontal arenoso, encontrou valores de 0.12 cm/ano. No entanto, a região 

norte do canal apresenta características diferentes em relação à porção sul. 

Já para a região de São Sebastião, Figueira et al. (2003) apresenta uma taxa de 

sedimentação por 137Cs na ordem de 0,12 cm/ano. Vieira (2016) encontrou taxas maiores 

para cunha sedimentar da Ilha de São Sebastião, localizada a sudeste da ilha, com valores 

de 0,23 cm/ano.  

Para regiões mais distantes, o estudo de Andrade (2002) sobre a Enseada da 

Fortaleza no município de Ubatuba exibiu uma taxa de sedimentação de 0,125 cm/ano. A 

enseada apresenta certas semelhanças com a porção sul do canal como a forte influência 

dos trens de ondas de S-SW, declividade suave e espacialmente homogêneo com domínio 

de areias muitos finas. Seguindo ao norte, a Enseada do Flamengo também apresenta 

taxas parecidas de 0,21 cm/ano (Mahiques et al., 2011). 

Deste modo, ao considerar a taxa de sedimentação entre 0,125 cm/ano para a 

porção sul, a formação da coluna sedimentar de 10 m visto no modelo de potência 

sedimentar para a porção, cujo em sua base se encontra a Paleosuperfície Sul, se formaria 

em 8.000 anos. Contudo, as curvas eustáticas indicam que nesta data a Paleosuperfície 

Sul não estaria totalmente emersa, sugerindo idades mais antigas de sua formação.  

De acordo com literatura, o nível do mar encontrava-se entre -32 e -45 m em 9.000 

anos (Corrêa, 1996). Já Vieira et al. (2018), descrevem o início da formação de um 

deposito sedimentar na cunha sedimentar da Ilha de São Sebastião em -35 m em 9.500 

anos A.P., utilizando as curvas eustáticas de Lambeck et al. (2014). Furtado et al. 2013, 

apontam um nível do mar mais alto para os 9.000 anos, cerca de -25 m em relação ao 

atual.  

Portanto, a Paleosuperfície Sul teria idades entre 9.500 anos AP, 

aproximadamente, onde nível relativo do mar estaria em -35 m, aproximadamente, sendo 

mais antiga que a unidade descrita por Mahiques e Souza (1999) devido a maior 

profundidade da Paleosuperfície Sul. Posteriormente, o seu afogamento em razão da 

transgressão marinha inicialmente ao sul da feição, iniciaria a formação da unidade 
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sedimentar U1, sendo uma unidade holocênica, gerando a feição tabular. Corroborando 

com Furtado, (1978, 1995) que descreve a feição tabular como de origem marinha. 

 Deste modo, a unidade sedimentar U1 do presente trabalho apresenta idades entre 

9.500 anos A.P. ao presente, também estando relacionada à transgressão holocênica 

(Transgressão de Santos), ocorrida após o último máximo glacial em 7.000 anos A.P. e 

atingindo o nível máxima transgressivo em 5.600 anos A.P. (Suguio et al, 1985; 

Mahiques et al, 2010). De acordo com Souza Júnior et al. (2007), esse avanço marinho 

possibilitou a deposição de sedimentos arenosos e areno-argilosos mediante o 

retrabalhamento dos sedimentos, bem como o afogamento de drenagens e seu 

preenchimento.  

Sendo assim, as maiores espessuras de sua potência sedimentar estariam 

associadas a maior ação constante de ondas, visto que, segundo o modelo de ondas de 

Alcántara-Carrió et al (2017), as maiores espessuras estão associadas com as áreas com 

maior intensidade de ondas. Neste cenário, o retrabalhamento de fundo pela ação das 

ondas na plataforma adjacente pode ser uma importante fonte de sedimento para a porção 

sul (Furtado, 1995), o que justificaria o aumento da espessura do pacote sedimentar. Por 

fim, entre a ponta da Guaecá e a margem insular, se encontram mais abrigadas das ondas, 

sendo, justamente, as áreas de menor potência sedimentar.  

 

5.2.1 Acúmulo de Gás 

Em relação aos acúmulos de gás, as estruturas encontradas seriam do tipo Pináculo 

de Turbidez (Turbidity Pinnacles), como visto nos trabalhos de Klein et al. (2016), Félix 

(2012), e Weschenfelder et al. (2016) (Fig. 58). 

 

Figura 58 - Pináculos de Turbidez a) presente trabalho; b) Klein et al. (2016); c) Weschenfelder et al. (2016); d) Félix 

(2012). 
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Segundo Inglesias e García-Gil (2007), os pináculos de turbidez podem ser 

caracterizados como estruturas que sobem em direção à superfície de fundo, oriundas de 

outras feições de acúmulos de gás, devido as mudanças laterais na granulometria da 

camada selante e ainda causam o mascaramento de camada subjacentes. Vale ressaltar 

que, eventualmente, o escape de gás à coluna d’água pode ocorrer. 

No trabalha de Félix (2012), os pináculos de turbidez foram encontrados em áreas 

com altos teores de areia e silte grosso. Fato que influencia na vedação do gás devido ao 

tamanho da partícula do sedimento, mas que ainda permite o escape de gás. Klein et al 

(2016), também encontrou pináculos de turbidez em áreas com areia siltosa, segundo o 

mapa granulométrico de Leal et al. (1999). Sendo frações semelhantes ao evidenciado no 

testemunho T1. 

Em relação ao gás, os mais comuns encontrados no fundo marinho são o 

hidrogênio, dióxido de carbono, nitrogênio, amônia, gás sulfídrico e o metano (Jones et 

al., 1986). Tais gases podem ter origem termogênica e/ou biogênica: O gás de origem 

termogênica provém de camadas profundas (ambiente de alta temperatura e pressão), 

ficando retido nas camadas de sedimento fino; o biogênico, no entanto, ocorre em função 

da atividade bacteriana na matéria orgânica, produto da rápida acumulação de matéria 

orgânica no sedimento, formando, posteriormente, gás composto essencialmente por 

metano pela decomposição da matéria orgânica (Hempel et al, 1994; Floodgate e Juud, 

1992). 

De modo geral, é comum a presença de gás no sedimento marinho em ambientes 

rasos. Segundo Judd e Hovland (1992), os gases termogênicos provêm de ambientes 

sedimentares deltaicos, plataforma terrígena, plataforma carbonática e ambientes de 

talude. No caso dos biogênicos, podemos destacar os ambientes onde ocorre um rápido 

acúmulo do sedimento rico em matéria orgânica, tais como as planícies de maré, deltas, 

estuários, bacias fechadas.   

Segundo García-Gil et al. (2002), as acumulações de gás no sedimento marinho 

ocorreram em períodos geológicos pretéritos, há milhares de anos atrás. Contudo, 

ressalta-se que a rápida sedimentação e o grande aporte de matéria orgânica, podendo ser 

de origem antrópica, também atuam em sua formação.  

Para que ocorra a acumulação do gás é necessário que haja uma camada selante, 

impedindo o escape do gás à coluna d’água. Esta camada é composta por sedimentos 

finos que se tornam mais coesos mediante a pressão da coluna d’água (Rogers et al, 2006). 
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Já as frações granulométricas mais grossas como areia são mais permeáveis que as 

camadas argilosas, podendo servir como reservatórios ou favorecer seu escape para a 

coluna d’água (Vasconcellos, 2009), o que corrobora com o pacote arenoso da unidade 

sedimentar U1. 

Em relação ao Canal de São Sebastião, em específico, esse possível acúmulo de 

gás foi visto inicialmente no trabalho de Santos Júnior (2017). Segundo o autor, os 

refletores encontrados apresentam ampla semelhança com acúmulos de gás, porém ainda 

há certas dúvidas sobre esta confirmação visto que a porção sul não apresenta 

características geológicas e hidrodinâmicas que favoreçam a presença de gás na região. 

Dentre elas, atribui-se a ausência de grandes descargas fluviais e o canal não é semi-

fechado, possuindo ligação direta com o oceano aberto (Paixão, 2008), o que dificultaria 

o acúmulo de matéria orgânica e, posteriormente, a formação de gás. 

Além disso, os trabalhos de Barcellos (2000) e Barcellos e Furtado (2006) 

demostram que a distribuição de matéria orgânica superficial no canal ocorre, 

principalmente, na margem continental da porção central e norte, em decorrência das 

baixas correntes nessas áreas, permitindo a deposição de frações lamosas e, 

consequentemente, matéria orgânica.  As áreas com baixa matéria orgânica são 

justamente a margem oeste da porção sul do canal, devido a maior exposição de ondas 

junto ao fundo, e o pontal arenoso, ao norte, em função das fortes correntes de fundo. 

Vale destacar que o canal sofre constante aporte de esgoto doméstico provenientes 

de seus emissários, bem como a presença de hidrocarbonetos de petróleo em função das 

atividades portuárias e de navegação (Furtado et al., 2008). Deste modo, não se descarta 

a hipótese que a matéria orgânica no canal teria menores proporções sem a ação antrópica 

em seu meio.  

Em função das informações mencionadas e assumindo que se trata, de fato, de 

acúmulo de gás subjacente a feição tabular, há duas hipóteses que poderiam justificar a 

presença de gás: 

A primeira hipótese assumiria que o gás teria origem termogênica, ou seja, vindo 

de camadas mais profundas, onde a fonte do gás não foi identificada pelos registros 

sísmicos.  

A segunda, corrobora com Garcia-Gil et al. (2002). De acordo com os autores, os 

períodos transgressivos e regressivos foram responsáveis por alterações no processo 

sedimentar do ambiente, alterando a distribuição e matéria orgânica disponível. Deste 
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modo, as mudanças sedimentares causadas em decorrência da variação do nível do mar 

teriam criadas condições que permitiriam o acúmulo de matéria orgânica sob a 

paleosuperfície, tais como o aumento da planície costeira, maior captação de pequenas 

drenagens, surgimento de vegetação sob a paleosuperfície, alterações hidrodinâmicas e 

climáticas. Além de condições que permitiram o trapeamento e, consequentemente, o 

surgimento desses acúmulos de gás.    

Neste contexto, também é possível correlacionar os acúmulos de gás com a 

existência de paleodrenagens sobre a Paleosuperfície Sul durante os períodos regressivos 

do nível do mar. No trabalho de Vasconcellos (2009) foi visto nos perfis sísmicos 

acumulações de gás relacionados com paleocanais, produto de um sistema de 

paleodrenagens durante o Pleistoceno Superior e Holoceno para a planície costeira e 

plataforma continental do Rio Grande do Sul. O trabalho de Klein et al. (2016) também 

evidência acúmulos de gás associados com paleocanais, podendo ser produto do acúmulo 

de matéria orgânica nesses ambientes, sendo afogados e preenchidos por eventos 

transgressivos.  

No entanto é difícil confirmar que a presença de gás se deve exclusivamente aos 

paleocanais. Provavelmente a exposição da paleosuperfície, em ambiente de mar baixo, 

favorecesse a formação de vegetação nativa em função de sua grande extensão da planície 

costeira. Além disso, o alto regime de chuvas na região possibilitaria o transporte de 

material fino, dando condições para a deposição da matéria orgânica.  

Por fim, vale ressaltar que os resultados conclusivos sobre a presença, origem e 

composição do gás, se confirmado, só serão possíveis mediante análises químicas do 

próprio gás.  

 

5.2.2 Paleocanais 

É plausível levar em consideração a presença de pequenas drenagens sob a 

Paleosuperfície Sul em períodos de mar baixo. Afinal, o aumento da extensão costeira 

possibilitaria o percurso de pequenas drenagens ao longo da plataforma continental 

(Conti, 2009). A presença dos vários paleocanais encontrados no presente trabalho, 

mesmo com uma planície costeira reduzida, é comum no litoral norte de São Paulo, sendo 

evidenciados em diversos trabalhos (Furtado et al., 1996; Rodrigues et al., 2002; Conti e 

Furtado, 2006; Conti, 2009).   
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Segundo Rust (1978) apud Riccomini et al. (2009), a razão largura/profundidade 

classificaria os paleocanais encontrados como do tipo meandrante, sendo, inclusive, o 

mesmo tipo das drenagens atuais encontradas na praia de Baraqueçaba. 

Não é descartada a hipótese que houvesse outros paleocanais ao longo da 

Paleosuperfície Sul antes de seu afogamento, visto que, provavelmente, sofressem 

remobilização em função da ação de ondas durante o processe de transgressão marinha, 

destruindo sua feição, principalmente em áreas mais expostas.  O modelo de incidência 

de ondas de Alcántara-Carrió et al. (2017) corrobora com tal hipótese ao considerar que 

atuação das ondas no passado semelhantes à atual, pois demonstra que boa parte da porção 

sul permanece exposta à ação das ondas, havendo um maior abrigo na margem insular e 

na praia de Barequeçaba.  

Por fim, apesar da não demarcação do curso fluvial desses paleocanais, sugere-se 

que a origem dessas drenagens pretéritas, seriam provenientes da praia de Barequeçaba 

onde ainda encontra-se pequenas drenagens (Fig. 59). 

 

 

Figura 59 - Imagem de drone na Praia de Barequeçaba, São Sebastião - SP. Fonte: https://bit.ly/323scpH. 

 

5.3 Paleosuperfície Central 

Na tentativa de caracterizar a Paleosuperfície Central do ponto de vista 

sedimentar em razão da ausência de sua amostragem, alguns estudos disponíveis na 

literatura encontraram refletores semelhantes que possam contribuir para um melhor 

entendimento sobre sua origem e formação. 

Inicialmente, uma das características marcantes desta paleosuperfície é a sua alta 

amplitude, podendo ser justificada pela compactação do sedimento. De acordo com Ayres 

https://bit.ly/323scpH
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Neto (2000), sedimentos compactos, menos porosos e com baixo teor de água refletem 

uma maior quantidade de energia, evidenciando refletores com maior destaque. Sendo 

assim, esse forte refletor pode representar mudanças no padrão de sedimentação, além de 

possuir diferenças em relação aos depósitos ao seu redor.  

Em Carnevale et al, (2007) é destacado alguns refletores bastante evidentes na 

Baía de Guanabara, sendo associados à presença de areia grossa ou produto da 

compactação sedimentar. 

Nos estudos de Catanzaro et al. (2004) e Ayres Neto et al. (2009), os autores 

encontram um forte refletor que sugere uma sedimentação lamosa ocorrida mediante 

baixa hidrodinâmica. Entretanto os refletores são paralelos contínuos, não apresentando 

as variações verticais encontradas na Paleosuperfície Central.  

Nota-se também que a Paleosuperfície Central possui um mascaramento das 

camadas subjacentes, sugerindo que , de fato, seja composto por sedimento arenoso ou, 

como visto em Vecchi et al. (2013), uma lama compactada, o que impede a propagação 

das ondas acústicas, porém o refletor encontrado pelos autores não possui uma amplitude 

tão marcante.  

Sobre sua feição, Toldo Jr. et al. (2000; 2006) descrevem um refletor na Lagoa 

dos Patos muito semelhante à Paleosuperfície Central descrita como uma superfície 

Pleistocênica afogado em 8.000 anos, cujo suas variações estariam relacionadas com 

paleocanais. Apesar da ausência de amostragem desta superfície, os autores sugerem que 

o refletor esteja associado com sedimentos cascalhosos, areias ou lama compactada (Fig. 

60). 

 

Figura 60 - Refletor caracterizado como superfície Pleistocênica associado com a passagem de paleocanais. Fonte: 

Toldo Jr. et al., 2006. 

 

 

Também há dúvidas se o refletor em questão esteja relacionado com acúmulo de 

gás devido ao mascaramento das camadas subjacentes e a semelhança com a feição do 

tipo escadarias em razão das curtas variações verticais, como visto em Vasconcellos 
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(2009). A paleosuperfície também pode estar associada com a união entre diferentes 

acumulações de gás, sendo elas do tipo Cortina Acústica e Pináculos de Turbidez, como 

demonstrado por Félix (2012) no Canal de Bertioga (Fig. 61).   

 

Figura 61 - a) Feição de Estaca. Fonte: Vasconcellos, 2009; b) Cortina acústica. Fonte: Félix (2012). 

 

Na tentativa de contextualizar o ambiente encontrado no Canal de São Sebastião 

responsável pela formação dessa feição, há uma hipótese ligação com a passagem fluvial 

de maiores proporções pelo canal durante os períodos regressivos. De acordo com Conti 

(2004, 2009) acerca da evolução das paleodrenagens na plataforma continental do Estado 

de São Paulo, independentemente das características reduzidas sobre as drenagens no 

litoral norte de São Paulo, em uma situação de nível do mar baixo, haveria uma extensão 

na planície costeira ocorrendo uma maior captação de pequenas drenagens na região para 

os sistemas fluviais de maiores dimensões que se estabeleceram durante o período 

regressivo. No caso, a drenagem em questão seria o rio Juqueriquerê, que atualmente 

recebe a contribuição de pequenos tributários, percorrendo desde a Serra do Mar até a 

região costeira de Caraguatatuba. 

O fato que o antigo rio Juqueriquerê teria dimensões maiores no passado é válido 

pois, segundo Conti e Furtado (2009), o rio em suas condições atuais não possuía fluxo 

capaz de cortar vales nas dimensões encontradas na plataforma continental. Além disso,  

a presença de feições de corte e preenchimento localizados a sudeste da Ilha de São 

Sebastião, com uma largura de, aproximadamente, 300 m e 20 m de profundidade (Conti, 

2009) e evidências de paleocanais na entrada norte do canal com proporções semelhantes, 

cerca de 200 m de largura e 8 m de profundidade, em relação ao maiores, demostram um 

paleorio com maiores dimensões que o Juqueriquerê atual, com largura e profundidade 

de 45 m e 12 m, respectivamente (Andrade et al., 2015). 
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Portanto, provavelmente o rio Juqueriquerê, cujo foz se localiza ao sul da enseada 

de Caraguatatuba, apresentaria uma continuidade pelo Canal de São Sebastião saindo em 

direção à plataforma externa pela entrada sul do canal, fato que justificaria a presença da 

calha primária durante o período de máximo regressivo (Furtado et al., 1996; Conti, 2004, 

2009; Conti e Furtado, 2006, 2009). Em complemento, o encontro de microfósseis 

característicos de ambientes mixohalinos corroboram com a passagem de drenagens pelo 

canal, permitindo a criação do ambiente salobro.  

Neste contexto, a Ilha de São Sebastião serviu como anteparo aos sistemas de 

drenagens que se localizavam na plataforma continental interna de Caraguatatuba. Por 

onde a paleodrenagem contornaria o pontal arenoso submerso, posteriormente, 

adentrando no Canal de São Sebastião pela entrada norte, e outra bacia seguiria ao norte 

da Ilha de São Sebastião, chegando a atingir as ilhas de Búzios e Vitória (Fig. 62) (Conti, 

2004, 2009). 

Deste modo, ao considerar a passagem do rio Juqueriquerê pelo canal em períodos 

pretéritos, esse evento leva à hipótese que a Paleosuperfície Central seria de origem 

subaéreo, sendo uma superfície de máxima exposição, sedimenta em função da subida do 

nível do mar, porém não havendo um retrabalhamento de fundo tão intenso devido ao 

abrigo gerado pela Ilha de São Sebastião. A princípio, sugere-se que a ausência deste 

refletor em direção ao norte do canal seria produto da erosão gerada pelas intensas 

correntes. 

 

Figura 62 - Identificação de paleovales, termo referente as feições geomorfológicas de estabelecimento de um ou mais 

canais, e as diversas desembocaduras do sistema fluvial da região (setas em azul). Imagem criada a partir da associação 

entre MDT com imagem de Satélite Landsat 7 ETM em conjunto com o modelo batimétrico da plataforma interna de 

Caraguatatuba. Fonte: Conti, 2009. 
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No entanto, é preciso levar em conta algumas considerações antes de confirmar a 

origem da Paleosuperfície Central, afinal a ausência de amostragem não permite gerar 

informações conclusivas, apenas especulativas. 

Furtado (1995) e Furtado et al. (1998) corroboram para que tal refletor estaria 

associado ao máximo regressivo de 18.000 AP, sendo posteriormente afogado e 

retrabalhado pela subida e períodos de estabilização do nível do mar. Porém, os próprios 

autores afirmam que esta análise não é conclusiva em razão da ausência de amostras 

sedimentares e poucos registros sísmicos em seus trabalhos.   

A presença da falha normal associada ao Paleosuperfície Central pode ser um 

indicativo de eventos recentes relacionados à neotectônia. No litoral paulista há eventos 

ligados à neotectônica na região, porém pouquíssimos trabalhos correlacionam os eventos 

neotectônicos com seus respectivos períodos. 

Dentre eles, podemos mencionar os falhamentos associados a depósitos pretéritos 

na cunha sedimentar no Canal de São Sebastião encontrado por Alves (2012). Segundo o 

autor, esses eventos tectônicos mais recentes teriam ocorrido entre 120.000 anos A.P ou, 

de acordo com outra hipótese proposta pelo autor, a 40.000 anos A.P.  

Em regiões próximas ao canal, podemos mencionar o gráben de Cananéia 

relacionado com as reativações cenozóicas (Souza et al., 1996) e o hemi-gráben de 

Bertioga, cujo sua origem também está associado as reativações de estruturas mais antigas 

do embasamento e do tectonismo do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB), 

controlando a sedimentação quaternária da planície costeira de Bertioga (Souza, 2015). 

De acordo com Souza (2015), o grabén de Bertioga teria se formado durante o final do 

Paleógeno e o Início do Pleistoceno, estando também relacionado à formação de outros 

grábens, como o próprio gráben de Cananéia e, provavelmente, o gráben que condicionou 

o bloco de abatimento do Estuário de Santos. A autora também menciona a ocorrência de 

dois pulsos tectônicos na planície de Bertioga, sendo o primeiro ocorrido em 20.000 anos 

A.P, aproximadamente, e o segundo no Holoceno médio ocorrida provavelmente entre 

4.040 e 3.520 anos A.P 

Neste contexto, como a falha normal coincide com a Paleosuperfície Central 

associada ao último máximo glacial (cerca de 18.000 anos AP), não se descarta a hipótese 

de correlação com o primeiro pulso de 20.000 anos AP, visto que neste período o curso 

fluvial estaria presente pelo canal.   
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Vale ressaltar que a hipótese de gás associada à Paleosuperfície Central não está 

descartada, devido a sua semelhança com feição escadaria ligadas aos acúmulos de gás 

no substrato da Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul (Vasconcellos, 2009). Além do 

mais, os altos teores de matéria orgânica do pacote sedimentar, assumindo que possuem 

percentuais semelhantes ao longo do depósito, podem produzir gás devido a 

decomposição da matéria orgânica (Garcia-Garcia et al. 1999). 

Um exemplo encontra-se na Baía de Guanabara, onde foi encontrada a presença 

de gás correlacionado com teor de matéria orgânica variando entre 13 e 18% no sedimento 

(Carnevale et al, 2007), porcentagens estas semelhantes ao testemunho T2. 

No entanto, levando em consideração a descrição disposta na literatura sobre esta 

paleosuperfície, bem como a neotectônica da área, acredita-se que o Paleosuperfície 

Central seja origem subárea em razão da passagem do rio Juqueriquerê em períodos de 

mar baixo, com idades entre 18.000 a 20.000 anos AP, talvez até um pouco mais antiga. 

Posteriormente, mediante a subida do nível do mar, criou-se um ambiente mixohalino, 

propiciando a formação do depósito sedimentar sobrejacente, o que justificaria o alto teor 

da matéria orgânica. 

Em relação ao gás, as condições encontradas no testemunho, principalmente em 

relação às porcentagens de matéria orgânica, configuram condições que permitiriam a 

presença de gás no sedimento.  

Independentemente da causa ou origem desta paleosuperfície, a mesma encontra-

se apenas dentro das mediações do Canal de São Sebastião, ou seja, à sudoeste da porção 

central e abaixo da calha primária ao sul, demonstrando o caráter erosivo da porção 

central e norte no canal. Além disso, no perfil sísmico de Conti (2009) a sudeste da Ilha 

de São Sebastião, fora do canal, a Paleosuperfície Central não é encontrada, 

possivelmente em função da erosão durante a período transgressivo do mar. Demostrando 

o efeito protetor  à ação de ondas exercido pela ilha. 

Por fim, não está descartada a hipótese que a Paleosuperfície Central seja a base 

da unidade sedimentar U2 visto sua continuidade abaixo do Paleosuperfície Sul em 

alguns perfis sísmico, não sendo possível esta confirmação em razão da dificuldade na 

identificação de sua continuidade ao longo da porção sul, principalmente pelo 

mascaramento das camadas subjacentes causada pela presença de gás. 
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5.4 Paleosuperfície Norte 

A superfície chamada de Paleosuperfície Norte foi descrita por Alves e Mahiques 

(2019), porém mais restrito à cunha sedimentar da Baía do Araçá, porção central do canal. 

No trabalho dos autores, a Paleosuperfície Norte estaria associada a uma superfície de 

topo chamada pelos autores de unidade sísmica U1, visto sua continuidade até a cunha. 

Esta unidade é altamente concordante com o embasamento rochoso, sugerindo uma 

característica de preenchimento, além de apresentar uma superfície superior erosiva. 

Esses autores conseguiram correlacionar a particularidade da unidade com seu 

suposto período de formação por meio do modelo evolutivo para a Baía do Araçá, 

destacando que se utilizaram uma análise sismoestratigrafica para correlacionar as 

oscilações eustáticas com cada unidade sísmica em seu trabalho. 

O modelo de evolução da Baía do Araçá abrange o Pleistoceno Superior ao 

Holoceno, sendo divido entre 4 fases e considerando duas hipóteses, sendo a fase 1 

responsável pela a formação das duas primeiras unidades, a unidade sísmica U1 e U2.  

A primeira hipótese ocorreria entre no Estágio Isotópico 5 e a segunda com um 

período de mar alto no Estágio Isotópico 3 (Fig. 63). 

A primeira hipótese considera que a unidade sísmica U1 foi depositada no Estágio 

isotópico 5, período conhecido pela transgressão de Cananéia, havendo um aumento de 8 

m acima do nível atual a 120.000 anos AP. Posteriormente, a diminuição do nível do mar 

ocorrida após a transgressão geraria processos erosivos nas unidades inicias, bem como 

a remoção de depósitos sedimentares durante os estágios isotópicos períodos 4 e 3. 

A segunda hipótese considera o desenvolvimento da unidade sísmica U1 durante 

os Estágios Isotópicos 3 e final de 4, ocorrendo a formação da unidade sísmica durante 

processo de preenchimento da bacia em trechos de mar baixo e início da subida do nível 

do mar. Seguida pela regressão marinha no último máximo glacial (UGM) que favoreceu 

a erosão das unidades sísmicas U1 e U2. 
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Figura 63 - Posição das unidades sísmicas relacionadas com a curva de variação do nível do mar nos últimos 120.000 

anos de (Hobbs et al., 1998), destacando as duas hipóteses, a primeira (esquerda) e a segunda (direita). Fonte: Alves 

(2012). 

 

 

Apesar dos dados apresentados pelos autores, é discutido a viabilidade das 

hipóteses em razão do espaço de acomodação e suprimento sedimentar para o 

desenvolvimento das unidades encontradas. De fato, o ambiente encontrado na primeira 

hipótese, ambiente de mar alto, teria condição para a formação das unidades sísmicas 

iniciais. No entanto para as unidades U1 e U2 ocorrerem no estágio isotópico 5 seria 

preciso uma grande erosão entre os estágios 4 e 3.  

A segunda hipótese é questionada pois o estágio isotópico 3 apresenta um nível 

do mar relativamente baixo para a formação das unidades sísmicas. Contudo, a hipótese 

pode ser validada se for levado em consideração estudos que indicam um nível do mar 

mais alto no decorrer do Estágio Isotópico 3e, como descrito por Klein (2005), que relata 

um nível do mar acerca de 6 m abaixo do nível atual há 39.500 anos cal AP no Canal de 

São Sebastião, dando condições para a formação das unidades. Outros estudos também 

corroboram para a existência um nível do mar mais alto neste período, como Mahiques 

et al. (2011), mediante as datações no embaiamento de São Paulo, e Salvaterra et al. 

(2017), na baixada santista. 

Essas informações são incompatíveis com as curvas eustáticas da literatura, pois 

não consideram um nível do mar mais alto neste estágio. Todavia, é preciso mencionar 

que tais curvas foram geradas em locais distantes do Canal de São Sebastião, e, além 

disso, os estudos envolvendo a variação eustática apresentam uma série de divergências 

entre seus resultados encontrados na literatura.  

Neste contexto, segundo Alves e Mahiques (2019), a segunda hipótese seria mais 

viável para o desenvolvimento da unidade sísmica U2, possibilitando o início da 

formação da unidade sísmica U1 entre Estágio Isotópico 4 e início de 3 em 57.000 a 
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60.000 anos A.P. com nível do mar de -60 m em relação ao atual (Siddall et al., 2008), 

até os 40.000 anos, aproximadamente, ao considerar o nível do mar mais alto.  

Outro fato que corrobora com a segunda hipótese é a relação da Paleosuperfície 

Norte com o pontal arenso submerso. O depósito sedimentar associado ao pontal arenoso 

se encontra sobrejacente à unidade sísmica U1 (Paleosuperfície Norte), sendo provável 

que a formação do pontal esteja correlacionada ao aumento do nível do mar durante o 

Estágio Isotópico 3, após os 45.000 anos. Esta hipótese corrobora com Klein (2005), pois 

neste estágio haveria, possivelmente, uma barreira arenosa, no caso o pontal, porém com 

maior extensão em relação ao atual, propiciando um ambiente lagunar que compreenderia 

parte da Enseada de Caraguatatuba. 

No entanto, ressalta-se que o pontal arenoso submerso pode ser uma feição 

holocênica devido aos períodos transgressivos mais recentes, pois a ingressão marinha, 

inicialmente ao sul do CSS, condicionaria a formação de correntes para nordeste, dando 

condições para a formação do pontal (Furtado, 1978, 1995). De acordo com Furtado 

(1995), o pontal arenoso é uma feição sedimentar reliquiar tendo sua origem e 

desenvolvimento associados às flutuações do nível do mar no quaternário e modelado por 

correntes e ondas ao norte. Ainda segundo o autor, os dados e seu trabalho não permitem 

estabelecer uma idade de origem da feição, mas enfatiza que tal feição pode estar 

relacionada com diferentes fases de flutuação e períodos de estabilização do nível do mar. 

Portanto, o pontal arenoso submerso pode ou não ser feição holocênico, necessitando de 

mais estudo visando a confirmação de sua origem. 

Vale destacar que não há evidência das unidades sísmicas mais modernas descrita 

por Alves e Mahiques (2019), como U2, U3 e assim sucessivamente, nos perfis sísmicos 

onde encontra-se o pontal arenoso, apenas a unidade sísmica U1 localizada abaixo da 

feição do pontal arenoso. Essa ausência das demais unidades sísmicas sugere que houve 

um processo erosivo no Último Máximo Glacial, corroborando com Alves e Mahiques 

(2019) que descrevem a erosão da unidade sísmica U2 para esse mesmo período, gerando, 

inclusive, feições erosivas na própria unidade, o que poderia justificar a ausência de U2 

abaixo da feição do pontal. Contudo, não há vestígio das demais unidades sísmicas mais 

modernas abaixo do pontal arenoso submerso, possivelmente em razão das condições 

hidrodinâmicas diferenciadas entre a porção norte e a margem continental da porção 

central, como correntes mais fortes e tendência de exportar material sedimentar para a 

Enseada de Caraguatatuba contra uma área que favorece a deposição de material 

sedimentar, respectivamente. 
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Apesar da ausência de informações mais detalhadas sobre o período de formação 

da Paleosuperfície Norte e o pontal arenoso, algumas considerações podem indicar que a 

formação do pontal poderia ter ocorrido após os 45.000 anos. A própria datação de 39.500 

anos A.P. de Klein (2005) relaciona a criação de um ambiente lagunar na retaguarda do 

pontal arenoso de maiores proporções, atuando como uma antiga ilha barreira, como já 

citado anteriormente. Em comparação com outros lugares, Silva et al. (2014) descrevem 

a formação de uma paleolaguna por volta de 45.000 anos A.P., onde sua existência 

pressupõe a presença de uma barreira arenosa, formando um sistema barreira-laguna de 

idade pleistocênica na região de Maricá, Rio de Janeiro, indicando que o nível do mar 

encontrava-se em poucos metros abaixo do atual. Posteriormente, uma segunda barreira 

de 40.000 anos A.P., de pacote arenoso, avança sobre a paleolaguna e posicionando-se 

sobre a barreira remanescente, sofrendo um processo erosivo nos períodos de regressão 

marinha. 

Portanto, em razão da carência de dados sísmicos e datações em relação ao pontal 

arenoso submerso na literatura, o presente trabalho optou por relacionar o pontal com 

idades mais antigas em função dos dados de Klein (2005), por ser descrita como uma 

feição sedimentar quaternária associa às flutuações nível do mar de acordo Furtado 

(1995), pela base da feição estar sobre a unidade sísmica U1 de Alves e Mahiques (2019) 

com idades superiores a 40.000 anos A.P. e pela transgressão marinha ocorrida após os 

45.000 anos A.P., levando em consideração os estudos que corroboram para um nível 

relativo do mar mais alto para esse período, dando condições para o desenvolvimento do 

pontal. Ressaltando, novamente, que tal feição pode possuir uma origem holocênica, pois 

a ingressão marinha após o Último Máximo Glacial proporcionaria condições para o seu 

desenvolvimento. 

Outro caso que merece atenção refere-se à base do testemunho T3 que se encontra 

próximo à Paleosuperfície Norte, havendo uma distância de 4 m, aproximadamente,  

entre a base do testemunho com a paleosuperfície (Fig. 64).  O que indica idades mais 

antigas entre a idade obtida pela datação (38.660 – 37.265 anos cal AP) para o período de 

formação da Paleosuperfície Norte, provavelmente com idade superior a 40.000 anos. 
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Figura 64 - Ponto de amostragem do testemunho T3, destacando a continuidade do Refletor Norte em conjunto com o 

embasamento rochoso no perfil sísmico. 

 

 

Diante dessas informações, a Paleosuperfíce Norte representa uma antiga 

formação sedimentar que foi erodida em condição de mar baixo (Alves e Mahiques, 2019) 

que, inclusive, encontra-se próxima da superfície de fundo.  

Com a subida do nível do mar após os 45.000 anos, as unidades sobrejacentes à 

Paleosuperfície Norte foram formadas em condição de mar alto, atingindo cerca de 6 a 7 

m abaixo do nível atual, sendo o momento propício ao desenvolvido do pontal arenoso 

que atuaria como uma antiga ilha barreira, visto as fácies progradantes do tipo oblíquo. 

Tais características são marcantes em diversos pontais arenosos submersos, pois são 

interpretadas como atributos de crescimento dos pontais (Pereira et al., 2009). Além 

disso, esta configuração é comum em condições de alto suprimento sedimentar, pouca ou 

nenhuma variação do nível do mar, indicando um ambiente de águas rasas e alta energia 

de deposição (Ribeiro, 2001). Podendo ser um indicativo da transgressão marinha 

ocorrida após os 45.000 anos.  

Já os padrões acima dos oblíquos, sendo os padrões de reflexão parelela/ 

subparalelas, indicam uma taxa de deposição constante sobre uma superfície estável 

(Mitchum Junior et al. 1977; Ribeiro, 2001), podendo estar relacionados com o nível do 

mar relativamente constante em 40.000 anos A.P., aproximadamente. O testemunho de 4 

m de comprimento sobre o pontal arenoso de Klein (2005), com datação em 13.000 anos 

A.P. em sua base, aponta que esses padrões de reflexão não estejam relacionados 

exclusivamente com a transgressão holocênica, corroborando para que tais fácies possam 
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estar ligadas com idades mais antigas, ou seja, associadas com o período de 

desenvolvimento do pontal entre 45.000 a 25.000 anos.  

Sobre a morfologia do modelo da Paleosuperfície Norte, é difícil deduzir qualquer 

tipo de resultado conclusivo. Assumindo um cenário que a paleosuperfície tenha idades 

mais antigas que 45.000 anos e formada em ambiente de mar baixo. Sugere-se que as 

áreas mais profundas próximos à margem insular tenham ligação com ocorrência de 

passagens de drenagens mais antigas provenientes do norte, cortando o canal e seguindo 

ao sul, como ocorreria com o paleorio Juqueriquerê durante o Último Máximo Glacial. 

Ou seja, seria mais uma evidência de passagem de drenagens em períodos pretéritos. 

Seguido ao centro do canal, onde se encontra as maiores profundidades da 

Paleosuperfície Norte, tal característica pode ser produto da própria erosão fluvial ou 

causada pela erosão de correntes mediante a subida do nível em 45.000 anos, 

aproximadamente, assumindo que, em tese, o canal teria configuração hidrodinâmica 

semelhante à atual.  

Por fim, a proximidade da Paleosuperfície Norte com a superfície de fundo, como 

visto do modelo de potência sedimentar, em conjunto com a datação de 38.000 anos, 

aproximadamente, na base do testemunho T3, apontam uma tendência de exportação do 

material sedimentar do canal para a Enseada de Caraguatatuba, tornando o material 

reliquiar próximo da superfície de fundo na porção norte do Canal de São Sebastião. Nos 

trabalhos de Alcántara-Carrió et al. (2017) e Souza (1990), observa-se essa exportação 

de areia grossa para a Enseada de Caraguatuba, demonstrando a alta capacidade de 

transporte pelas correntes no canal. Além disso, o Canal de São Sebastião contém uma 

escassez de sedimento em razão de sua hidrodinâmica, fatores geomorfológicos e baixa 

disponibilidade de areia, não permitindo, inclusive, a formação de um tômbolo 

(Alcántara-Carrió et al., 2017), favorecendo essa aproximação do material reliquiar. 

 

5.5 Modelo Batimétrico e Feições de Fundo 

Como observado, o canal possui três porções distintas, sul, centro e norte, cada 

uma com características que diferem entre si. 

Em geral, a porção sul é caracterizada por uma simplicidade morfológica devido 

aos baixos declives, apresentando uma topografia razoavelmente suave, ultrapassando os 

20 m de profundidade. Essa suavização do fundo se deve, principalmente, às constantes 
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ações das ondas de SW, permitindo, inclusive, retrabalhamento do sedimento de fundo 

(Conti, 1998).  

A feição tabular encontrada na porção sul é composta maioritariamente por areia 

fina e muito fina, com a presença de silte nas áreas com inclinação para o quadrante NE 

(Conti, 1998). De acordo com Furtado (1978, 1995), acredita-se que tal feição seja 

reliquiar e de origem marinha devido à ausência feições que indicariam qualquer 

passagem de drenagens sobre a feição, tendo seu desenvolvimento relacionado as 

variações do nível do mar, possivelmente, ligada à progradação da linha de costa e que 

sofre, ainda hoje, ação de ondas que incidem ortogonalmente à linha de costa. 

A calha primária tem sua formação associada às bacias de drenagem que 

percorriam a plataforma continental no período de máximo regressivo, cerca de 18.000 

AP (Furtado et al., 1996), possivelmente relacionada à passagem do rio Juqueriquerê 

(Conti, 2004, 2009; Conti e Furtado, 2006, 2009). 

Esta feição possui atualmente forma quase retilínea em função da dragagem 

realizada em 1973 (Conti, 1998). Porém, ressalta-se que cartas náuticas anteriores à 

dragagem indicam que a feição não era tão homogênea. Além disso, esta feição atua no 

condicionamento da ingressão da ACAS no Canal de São Sebastião, exercendo uma 

função de rota preferencial à massa d’água (Conti, 1998).  

Por fim, temos a calha secundária, esta feição apresenta um formato retilíneo e 

uma direção aproximada para W-E. Tal característica sugere que sua origem seja 

tectônica pois apresenta a mesma direção dos falhamentos da área, associada com a 

formação estrutural do canal (Conti, 1998). Ademais, a calha é preenchida por lama, 

sugerindo que sua formação não ocorreu por meio de processos erosivos, corroborando 

com a origem tectônica. Contudo não foi possível a identificação do embasamento 

rochoso para maiores informações.  

Em relação à porção central, sua principal característica se deve ao afunilamento 

do canal, sendo aproximadamente constante até a porção norte (Furtado, 1978), 

influenciado em sua circulação e sedimentação local. Tal estreitamento permite a 

intensificação do fluxo em razão do maior volume de água proveniente de sul (Furtado, 

1978), tonando a porção mais suscetível a erosão ou a baixa deposição (Fontes, 1995; 

Conti, 1998), o que possibilita a presença de grandes profundidades e a exposição do 

afloramentos rochosos nesta porção em função do caráter erosivo. Vale destacar que 

somente as correntes geradas pelo vento relacionadas com a passagem de frentes frias 
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possuem capacidade de remobilizar e transportar o sedimento nesta porção (Alcántara-

Carrió et al., 2017). 

Como dito, a curvatura da linha de costa proporciona as correntes um 

comportamento similar a um rio, resultando na tendência de deposição na margem oeste 

(Furtado, 1995; Furtado et al. 2008), permitindo a maior concentração de matéria 

orgânica (Barcellos, 2000), e à erosão na margem insular, que dificulta, inclusive, a 

deposição de lama, bem como a matéria orgânica associada em função das correntes mais 

fortes nesta margem (Alcántara-Carrió et al., 2017). Um exemplo desta deposição é 

justamente a presença das cunhas sedimentares encontradas na margem oeste.  

Sobre os afloramentos rochosos, tais estruturas poderiam atuar como uma espécie 

de barreira física ao processo de transporte do sedimento de fundo (Furtado,1995; Furtado 

et al., 1998), algo que também ocorre no sistema Cananéia-Iguape (Tessler e Souza, 

1998). Contudo, ao unir o mapa de potência sedimentar com a distribuição dos 

afloramentos (Fig. 65), esperava-se a ocorrência de pacotes maiores associados aos 

afloramentos, porém é nítido a ocorrência de pacotes sedimentares menos espessos, 

possuindo entre 4 a 8 m de espessura, nas proximidades dos afloramentos rochosos. 

 

Figura 65 - Modelo de potência sedimentar associado ao modelo de distribuição dos afloramentos rochosos da porção 

central. 

 

 

No trabalho de Veronez Júnior et al. (2009), os afloramentos rochosos 

encontrados na Baía de Vitória podem ser os responsáveis pela presença de pequenas 

manchas cascalhosas e arenosas encontradas ao longo de todo trecho central da baía. Algo 

semelhante também ocorre próximo da margem oeste do canal, onde há a separação entre 

dois depósitos de fração siltosa por areia muito fina e afloramentos rochosos, podendo 

ser um indicativo que, de fato, há um efeito de barreira morfológica exercido sobre o 
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transporte sedimentar. A fração areia muito fina, localizada mais ao centro da porção 

central, também pode ser uma evidência do efeito de barreira ocorrido pela presença dos 

afloramentos, visto que a velocidade transversal das correntes nesta porção é 

relativamente baixa comparada às longitudinais (Paixão, 2008). Entretanto, essa 

separação não acontece nas proximidades da margem insular, possivelmente em razão 

das correntes mais intensas, favorecendo o transporte do material mais fino.  

Deste modo, o efeito de barreira física gerado pelos afloramentos rochosos é 

exercido.  

Em relação às feições do tipo cunha, uma delas, a mais próxima da Baía do Araçá, 

foi estudada recentemente por Alcántara-Carrió et al. (2017) e Alves e Mahiques (2019). 

De acordo com os autores, esta feição sedimentar foi desenvolvida durante as variações 

do nível do mar durante o Pleistoceno Superior e no Holoceno, além de apresentar 

evidências de eventos tectônicos em seu estudo, como a presença de falhamento normal. 

Alves e Mahiques (2019), complementam que, apesar do comportamento de rio 

do Canal que favorece uma maior deposição na margem oeste, a cunha teria aporte 

sedimentar vindo da entrada norte do canal, visto a maior espessura da cunha à nordeste.  

Tal informação corrobora com Furtado (1995) e Furtado et al. (2008), onde os autores 

descrevem uma corrente de fraca intensidade, associadas aos ventos do quadrante norte, 

que atuam no transporte de sedimento em suspensão em direção ao sul do canal. 

Por fim, a porção norte possui três feições principais:  

A calha primária, sendo a feição mais profunda ao norte do canal, se deve à 

intensificação do fluxo, ocorrido na porção central, percorrendo toda a porção norte 

(Furtado, 1978, 1995) permitindo a exportação de areia grossa para a Enseada de 

Caraguatatuba (Souza, 1990), e pela escavação fluvial durante a fase regressiva do último 

máximo glacial (Furtado, 1995) que atuou, inclusive, no fornecimento de sedimento para 

a cunha sedimentar ao centro do canal pelo rio Juqueriquerê (Alves e Mahiques, 2019). 

O pontal arenoso submerso tem sua formação associada a um sistema do tipo ilha 

barreira no passado (Klein, 2005; Conti, 2004), tendo como origem os processos 

regressivos e transgressivos (Conti, 2004). No caso, durante o período de ingressão 

marinha, primariamente pela entrada sul, mediante a calha primária, formou-se uma 

corrente com sentido para NE e, consequentemente, o transporte sedimentar para a mesma 

direção (Furtado, 1978, 1995, 1998), permitindo que a atuação das correntes de deriva 

litorânea promovessem a formação de um ambiente praial, dando condições ao 
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desenvolvimento do pontal arenoso (Klein, 2005),  posteriormente submerso em períodos 

transgressivos (Furtado, 1995).  

Apesar da carência de informações sobre sua origem e formação, o pontal é 

descrito como uma feição reliquiar quaternária, estando mais sujeito à ação de correntes 

na parte interna e à ação de ondas em sua porção terminal (Furtado, 1995). No estudo de 

Klein (2005), o pontal se encontrava presente, e maior que o atual, durante o Estágio 

Isotópico 3, propiciando um ambiente lagunar em sua retaguarda por volta dos 39.500 

anos A.P., onde se encontra a Enseada de Caraguatatuba. Entretanto, não se descarta a 

hipótese que o pontal seria uma feição holocênica desenvolvida durante os períodos 

transgressivos mais recentes, pois a ingressam marinha ao sul do canal em conjunto com 

as fortes correntes para nordeste propiciariam seu desenvolvimento.  

Sobre a região de deposição, a região contém características de planície de maré 

(Souza e Furtado, 1987), cujo sua presença está associada a Ilha de São Sebastião, ao 

pontal arenoso submerso e ao fluxo do canal para NE, que atuam como anteparos naturais, 

barrando a atuação das ondas provenientes de SE (Furtado, 1978; Souza e Furtado, 1987). 

A deposição de material fino na feição ocorre pelo desenvolvimento de vórtices no 

sentido anti-horário que resultam em uma corrente de fraca intensidade em direção à 

sudoeste, permitindo a deposição do material. (Furtado, 1978; Furtado 1995). Acredita-

se que a origem desse material provém do rio Juqueriquerê, localizado na Enseada de 

Caraguatatuba, transportado por uma corrente de baixa intensidade para sul (Furtado, 

1995; Furtado et al. 2008). 

 

5.6 Testemunhos  

Em relação aos sedimentos dos testemunhos, todos possuem características 

superficiais semelhantes aos resultados de Furtado et al (1998), Barcellos e Furtado 

(1999) e Alcántara-Carrió et al. (2017), tais como granulometria, diâmetro médio e grau 

de seleção e teor de carbonato. Contudo, gerou-se dúvida sobre os altos teores de matéria 

orgânica, principalmente no testemunho T2. 

Além disso, todos os testemunhos do presente trabalho foram classificados como 

litoclásticos em razão dos resultados de carbonatos segundo Larssoneur (1984), 

corroborando com Barcellos e Furtado (1999) que, em geral, encontraram teores de 

carbonato para amostras superficiais no Canal de São Sebastião, em sua maioria, 

inferiores a 30% (Furtado e Barcellos, 1999). 
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Segundo Silva et al. (2000), os litoclásticos marinhos são areias e cascalhos, 

originados do continente e depositados na plataforma continental, sendo retrabalhados 

pela ação de ondas e correntes. A maioria dos depósitos se associam ao período de mar 

baixo, porém sendo retrabalhados durante os eventos de subida do nível do mar e 

permanecendo como depósitos afogados. 

 

5.6.1 Testemunho T1 

Diante dos resultados encontrados nos perfis sísmicos, tais como a presença de 

gás e paleocanais associados à Paleosuperfície Sul, apontam um ambiente de alta 

deposição de matéria orgânica durante o sistema de mar baixo. Tal ambiente permitiria 

os altos índices de matéria orgânica dispostos no testemunho T1, visto que, em geral, os 

maiores teores de matéria orgânica do canal se localizam na margem oeste, sendo 

justamente as áreas com sedimentos mais finos. 

Neste contexto, a explicação viável para os altos teores de matéria orgânica 

encontrados no testemunho em relação aos índices em superfície, seria a amostragem da 

paleosuperfície, visto que o perfil sísmico indica uma orientação da Paleosuperfície Sul 

para a superfície de fundo (Fig. 66). 

 

Figura 66 - Amostram do testemunho T1 destacando a proximidade com o Paleosuperfície Sul. 

 

 

No entanto a datação do testemunho T1 exibe idades recentes em sua base, entre 

1.699 e 1.552 anos cal AP. O que denota um ambiente de mar alto, como dito 

anteriormente, com condições oceanográficas não muito diferentes da atual. Logo, as 

características do testemunho não refletem a Paleosuperfície Sul. 

Deste modo, o testemunho T1 se encontra associado com a unidade sedimentar 

mais recente da porção sul, a unidade sedimentar U1. Ainda que o testemunho tenha um 

curto comprimento, suas características sedimentólogicas não diferem muito dos dados 
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na superfície de fundo, como visto em Barcellos e Furtado (1999) e Alcántara-Carrió et 

al. (2017), permanecendo assim por mais de 1.500 anos, indicando que o cenário 

hidrodinâmico da porção se manteve semelhante ao atual durante esses anos. 

Gera-se, portanto, um questionamento sobre os altos teores de matéria orgânica 

encontrado, pois esses valores não coincidem com estudos realizados no Canal de São 

Sebastião.      

Barcellos (2000), descreve que, através de amostras superficiais, a porção sul 

apresenta características de ambientes oxidantes em função do alto hidrodinamismo pela 

ação de ondas e correntes, tornando esse ambiente basicamente composto por areia e 

baixos conteúdos de matéria orgânica, sendo um ambiente que não permitiria tais valores 

de matéria orgânica encontrado. 

Andrade (2015) encontrou porcentagens de matéria orgânica similares ao 

testemunho T1 em zonas de entremarés na Baía do Araçá e suas amostras também 

apresentaram um predomínio de areias finas. Contudo, a baía está localizada em uma das 

áreas mais abrigadas do canal e na margem oeste, o que explicaria essa alta de matéria 

orgânica. Corroborando com a autora, Teodoro et al. (2011) também obteve valores de 

matéria orgânica semelhantes por carbono orgânico total na Baía do Araçá, considerando 

que a matéria orgânica contém, aproximadamente, 50 % de carbono orgânico (Meyers e 

Lallier-Vergès, 1999). 

Resultados semelhantes de matéria orgânica também foram obtidos no estuário do 

Arroio Solís Grande, no Uruguai. Porém se trata de um ambiente de menor energia e 

contém maiores proporções da fração silte e argila (Muniz e Venturini, 2001). 

Ainda que haja o questionamento sobre os altos teores de matéria orgânica, alguns 

fatos poderiam justificar tais valores, como a contribuição da ACAS na produtividade 

primária (Pires, 1992), além das contribuições associados às drenagens incipientes na área 

(Barcellos e Furtado, 1999) visto que tais drenagens podem sofrer forte influência das 

condições pluviométricas locais . Vale destacar que o local de amostragem encontra-se 

mais abrigado das ondas, segundo o modelo proposto por Alcántara-Carrió et al. (2017), 

o que possibilitaria deposição de material fino e matéria orgânica transportada mediante 

ao fluxo de menor intensidade que percorre a margem oeste em direção ao sul do canal 

(Furtado, 1978). O próprio padrão de sedimentação variando de areia muito fina e silte, 

como se caracteriza o testemunho T1 é comum ao longo do litoral norte do Estado de São 

Paulo, sendo um indicativo da ação marinha de menor energia (Mahiques, 1992). 
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Portanto, mesmo com valores altos de matéria orgânica, há indícios que a 

configuração morfologia do canal, bem como sua ação hidrodinâmica, podem gerar meios 

para tais valores de matéria orgânica.  

 

5.6.2 Testemunho T2 

Os microfósseis identificadas do gênero Cyprideis (Ostracodes), possuem um 

abundante número de espécies relacionadas ao ambiente mixohalino (Coimbra et al., 

2006). Este gênero é comum ao sul e sudeste da costa brasileira (Coimbra et al., 2007), 

sendo importantes ferramentas na interpretação de paleoambientes relacionados ao 

Quaternário no Brasil e na Argentina (Bertels e Martinez, 1990; Coimbra et al., 2006). 

Apesar da não identificação em nível de espécie, a Cyprideis salebrosa e a 

Cyprideis multidentata são as principais espécies tipicamente encontradas em ambientes 

mixohalinos, havendo baixa tolerância a salinidade marinha (Coimbra et al., 2006). 

Inclusive, foram encontrados exemplares dessas espécies em regiões próximas ao Canal 

de São Sebastião, como a Baía de Sepetiba, no munícipio do Rio de Janeiro – RJ (Dias 

Brito et al.,1988) e na área central, mixohalina, do Canal de Bertioga, munícipio de 

Bertioga - SP, sul do canal (Ghiselli Junior et al., 2001). 

Em relação ao gênero Heleobia, compreende um grupo muito diversos de 

gastrópodes estuarino, ocorrendo algumas espécies de ambiente de água doce (Collado e 

Méndez, 2011), também atuando como uma indicadores de paloambientes, 

principalmente no Quarternário Tardio, da América do Sul (De Francesco, 2007). 

Mesmo com a dificuldade na identificação das espécie deste gênero em função da 

similaridade das conchas e desgaste, há exemplares da espécie Heleobia australis, 

gastrópode encontrado em estuário e lagunas costeiras, desde o Rio de Janeiro à Patagônia 

Argentina (Aguirre e Farinati, 2000; Martínez et al., 2013), sendo a espécie mais comum 

desse gênero (Cazzaniga, 2011).  

Heleobia australis é descrita como uma espécie oportunista (Muniz et al., 2011) 

e altamente tolerante a condições desfavoráveis, como diminuição da salinidade, 

poluição, ambientes eutrofizados e com baixa taxa de oxigênio dissolvido (Echeverría et 

al., 2010; Martínez et al., 2013). Apesar de ser uma espécie adaptada a ambientes 

inóspitos, o que poderia justificar o seu amplo domínio ao longo do testemunho, a 

ausência de exemplares em algumas partes do testemunho pode estar ligada às mudanças 

do ambiente. Segundo Echeverría et al. (2010), testes em laboratório revelaram uma 
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mortalidade de todos os exemplares de Heleobia australis em aquários aerados, e boa 

sobrevivência em tanques sem aeração. Também não se destaca a passagem por correntes 

mais intensas, transportando as conchas maiores. Contudo, este cenário na natureza 

permanece puramente especulativo.  

Esta espécie ainda pode ser encontrada viva nos dias de hoje no litoral brasileiro 

como, por exemplo, ao redor da ilha de Cananéia, litoral sul de São Paulo, (Martínez et 

al., 2013). Porém, o gênero dessa espécie de microfóssil não foi encontrado nos estudos 

relacionados à fauna atual da Baía do Araçá (Amaral et al., 2010), possivelmente devido 

a maior influência marinha no canal. Portanto a presença desse gênero de microfóssil no 

topo do testemunho pode indicar um material reliquiar ou transporte atual dessas conchas 

provenientes, possivelmente, do canal de Bertioga.  

É importante ressaltar que a Heleobia australis foi encontrada em sedimentos com 

altos teores de matéria orgânica superiores a 8% (Muniz et al., 2011) e 10 % (Martínez et 

al., 2013), corroborando com o testemunho T2.  

A análise dos microfósseis corroboram para que, de fato, houvesse a passagem de 

drenagem pelo Canal de São Sebastião, condicionamento o ambiente mixohalino. A 

datação realizada na base do testemunho T2 revela uma idade média de 11.219 anos cal 

AP, que, segundo as curvas eustáticas, o mar estaria em um ambiente de -60 m abaixo do 

atual, tornado o Canal de São Sebastião totalmente exposto. Deste modo, o refletor 

associado com a base do testemunho T2, poderia ser subaéreo, assim como o 

Paleosuperfície Central, separando o pacote sedimentar fluvial abaixo e mixohalino 

acima (Fig. 67). 

A diferença bastante evidente entre o Paleosuperfície Central e o pacote abaixo 

do refletor subaéreo, pode ter uma série de motivos, possivelmente a Paleosuperfície 

Central seja um refletor de máxima exposição. Já o pacote sobrejacente poderia ter sido 

formado em condições sedimentares diferentes. 
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Figura 67 - Refletores destacando os pacotes relacionados com o ambiente mixohalino e subaéreo segundo a datação e 

os microfósseis encontrados. 

 

 

Essa separação de diferentes ambientes poderia justificar a distribuição do 

tamanho de grão ao logo do testemunho T2. Como observado, o testemunho apresenta 

uma diminuição da fração areia e aumento de silte no topo para o centro, reduzindo a 

fração siltosa e aumentando a fração areia novamente em direção a base. Ou seja, há uma 

mudança do ambiente, do topo para a base, que reflete uma redução nas condições 

energéticas, evidenciando uma mudança do ambiente marinho para o mixohalino, seguido 

pelo aumento energético do meio, caracterizando a mudança do ambiente mixohalino 

para o fluvial.  

Na tentativa de comparar as evidências de ambiente mixohalino encontradas no 

testemunho T2, tais com a presença de microfósseis mixohalinos, alto teor de matéria 

orgânica e a passagem do rio Juqueriquerê, com outros ambientes semelhantes, pode-se 

sugerir a ocorrência de manguezal no passado. Afinal, ainda ocorre a presença de 

manguezais dentro do Canal de São Sebastião, especificamente na Baía do Araçá, sendo 

as espécies mais dominantes a Avicennia schaueriana (mangue-preto, siriúba) e 

Laguncularia racemosa (mangue-branco), com alguns exemplares da Rhizophora mangle 

(mangue-vermelho) (Amaral et al.,2010; Schaeffer-Novelli et al., 2018). 

Em comparação, o teor de matéria orgânica em manguezal é variável, atingindo 

entre 1,7 a 8% (Vilhena et al., 2012) até valores mais elevados de 23 a 30% (Barbosa et 

al, 2015), ambos no Estado do Pará. A própria Baía do Araçá possui valores médios de 

10,46%, aumentando à medida que se afasta da baía (Andrade, 2015). 
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 O estudo de Rossi e Mattos (2002) sobre a caracterização dos solos de 

manguezais do Estado de São Paulo, consta que a 66% dos perfis analisados são arenosos, 

com teores entre 79% a 97%, atingindo cerca de 35% de silte em outros perfis, 

apresentando características diferentes do testemunho T2. No entanto, é difícil fazer 

qualquer comparação com esse ambiente pois os manguezais apresentam diferentes 

texturas desde arenoso à argiloso, sendo os arenosos estabelecidos sobre sedimentos 

retrabalhados de antigos cordões arenosos e os lamosos em áreas mais abrigadas do litoral 

(Souza-Júnior et al., 2007). 

Sobre o ambiente lagunar, Arejano (2006) em seu trabalho sobre o sistema lagunar 

da lagoa do peixe no Rio Grande do Sul, apresenta um testemunho coletado ao fundo da 

lagoa com propriedades semelhantes ao testemunho T2, tais como a presença de lama 

arenosa, homogêneo, rico em matéria orgânica e presença de conchas de moluscos. 

Apesar de não haver quaisquer evidências do surgimento de uma laguna dentro do canal, 

pode ser um importante indicativo da baixa hidrodinâmica no passado.  

Luiz-Silva et al. (2012) sobre o sistema estuarino de Santos-Cubatão demonstram 

um testemunho com pequenos fragmentos de vegetais e grande predomínio da fração 

siltosa entre 67,7 a 95,7% e argila entre 2 a 9%, valores estes semelhantes em boa parte 

ao testemunho. Importante destacar que houve poucos fragmentos de raízes no 

testemunho T2.  

Deste modo, sugere-se que o deposito de ambiente mixohalino pode estar 

relacionado com o ambiente estuarino, havendo conexão com o mar ao sul do canal e 

fluvial ao norte. Este ambiente estaria amplamente abrigado à ação de ondas pela Ilha de 

São Sebastião permitindo a deposição de lama, porém o ambiente não se encontraria 

totalmente estagnado, pois o sedimento pobremente selecionado, como visto em T2, pode 

ser indicativo de atuação fluvial de maior energia (Helland, 2001) visto que o rio teria 

maiores proporções. Contudo, a alta concentração de matéria orgânica no sedimento 

aponta para um ambiente hidrodinamicamente calmo.  

Dito isso, o ambiente em questão poderia estar relacionando com o ambiente 

estuarino de baixa hidrodinâmica e coberto por uma ampla vegetação, não descartando 

que houvesse manguezais pois se estabelecem em regiões com deposição de sedimentos 

lamosos, como baías, lagunas, estuários e deltas (Kathiresan e Bingham, 2001). Também 

não se descarta a hipótese que o ambiente em questão esteja associado com alguma 



 

98 

 

condição de terreno alagadiço lodoso, como pântanos e brejos, o que também permitiria 

a grande conservação de matéria orgânica. 

Por fim, qualquer hipótese de relação entre os altos teores de matéria orgânica do 

testemunho com turfas está descartada, pois as turfas litorâneas podem apresentar de 30 

% até porcentagens superiores a 70% de matéria orgânica, chegando a atingir 90%. Em 

comparação, Costa et al. (2002), as turfeiras sobre a planície costeira do Rio Grande do 

Sul apresentam uma média de 27 % de matéria orgânica. Em complemento, os 

testemunhos coletados por Corrêa et al. (2014) exibem uma alta concentração da fração 

Argila, uma média de 56%, classificando a seção onde encontra-se a turva como lodo-

arenoso. Tais informações são totalmente discrepantes com as frações do testemunho T2. 

 

5.6.3 Testemunho T3 

A distribuição granulométrica disposta no testemunho T3 mostra uma mudança 

energética em razão da alteração do domínio da fração siltosa, da base para o topo, para 

a cascalhosa em 10 cm. Tal mudança pode refletir a atuação de correntes durante a 

transgressão marinha sobre um possível pacote reliquiar visto o curto comprimento do 

testemunho com idades tão antigas em sua base.  

Deste modo, sugere-se que o testemunho T3, da base ao topo, teria sido formando 

em ambiente de mar alto, como nível do mar a -6 m em relação ao atual em 38.000 anos 

A.P., sendo erodido pela ação fluvial durante período de glaciação. Posteriormente, os 

eventos transgressivos propiciaram correntes com configurações atuais, gerando a erosão 

da porção norte, bem como o soterramento deste depósito reliquiar por frações 

cascalhosas visto aos 10 cm até o topo do testemunho, ou seja, teria ocorrido um hiato 

sedimentar.  Contudo, tal hipótese será validada mediante novas datações realizadas no 

testemunho. 

Em função do que foi apresentado, o testemunho T3 corrobora com a hipótese que 

haja uma maior aproximação do sedimento reliquiar com a superfície de fundo na porção 

norte, como discutido anteriormente, sendo soterrados por sedimentos modernos de 

frações mais grossas. Portando, o próprio Canal de São Sebastião contém em seu interior 

evidências de hiato sedimentar em razão do caráter erosivo na porção central e norte, 

constituindo, possivelmente, a causa para a não identificação da Paleosuperfície Central 

ao norte do canal. 

 



 

99 

 

5.7 Modelo de Evolução Geomorfológica para o Canal de São Sebastião. 

Diante do que foi discutido, criou-se uma síntese das informações apresentadas ao 

longo da discussão, possibilitando a criação do modelo de evolução do Canal de São 

Sebastião com seus respectivos períodos (Fig. 68 e 69). 

 

A. Embasamento – O embasamento rochoso de idade pré-cambriana encontra-se 

próximo da superfície de fundo e mais elevado na porção central em relação 

às demais porções, gerando uma continuidade entre a serra com a Ilha de São 

Sebastião, ou seja, um vestígio de ligação devido ao retrocesso erosivo da 

Serra do Mar. Vale destacar que a presença de alguns registros sísmicos na 

porção sul indicam o embasamento mais profundo na região, sugerindo um 

comportamento semelhante ao evidenciado na porção norte.  

Esse comportamento do embasamento na porção central pode estar 

relacionado, possivelmente, com a existência de dois vales fluviais, produto 

da escavação fluvial ao norte e outro ao sul do canal, além da atuação marinha. 

 

B. Paleosuperfície Norte – A Paleosuperfície Norte demarca a 

unidade sedimentar mais antiga no Canal de São Sebastião já descrita na 

literatura. Segundo Alves e Mahiques (2019), a Paleosuperfície Norte, que 

está associada à unidade sísmica U1 no trabalho dos autores, possui sua 

formação relacionada ao período entre Estágio Isotópico 4 e 3, em ambiente 

de mar baixo, possivelmente com idades até 45.000 anos, pois após essa idade 

o nível relativo do mar propiciaria condições para o desenvolvimento do 

pontal, ao considerar o nível do mar mais alto neste período.  

Sua distribuição limita-se apenas à porção norte e central, nas 

proximidades da cunha sedimentar, pois não foi possível identificá-la em 

direção ao sul do canal em função dos afloramentos rochosos que interrompem 

sua continuidade horizontal. Portanto, não se sabe sua configuração ao sul do 

canal, porém por estar abaixo do pontal, há a possibilidade que sua distribuição 

também ocorra até mesmo abaixo da região de deposição. 

A geomorfologia observada pelo modelo de distribuição da 

Paleosuperfície Norte pode ser um indicativo de passagens de drenagens 

ocorridas em períodos mais antigos durante o Estágio Isotópico 3, entre 60.000 
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a 45.000 anos. Além disso, não se descarta a possibilitada de erosão da unidade 

na porção central durante os períodos transgressivos, caso o comportamento 

das correntes seja semelhante às atuais. 

 

 

C. Formação do Pontal Arenoso – Apesar das incertezas, sugere-se que a 

formação do pontal arenoso poderia ter iniciado após os 45.000 anos visto a 

formação do ambiente lagunar em 39.500 anos em sua retaguarda (Klein, 

2005) entre outras evidências de nível do mar mais alto para este período. 

Deste modo, entre 45.000 e 25.000 anos, poderia ter ocorrido um período 

propício ao desenvolvimento do pontal, permitindo o seu crescimento ao 

longo da Enseada de Caraguatuba. Este pontal teria maiores proporções, 

atuando como uma antiga ilha barreira, possibilitando o surgimento do 

ambiente lagunar. Ressaltando que este cenário só é válido ao assumir um 

nível do mar mais alto para este período. Além disso, tal feição também pode 

ter origem holocênica.  

 

 

D. Fase de Dessecação – Após os 25.000 anos, aproximadamente, a rápida 

regressão marinha começa a deixar o canal exposto, chegando a gerar um 

recuo do nível do mar em -120 m em 18.000 anos. Essa exposição permitiu o 

surgimento de bacias de drenagens por toda a plataforma continental, 

inclusive, passando pelo próprio Canal de São Sebastião. 

Durante essa fase, as principais drenagens da região recebiam a contribuição 

de pequenas drenagens, favorecendo o surgimento de rios com maiores 

proporções. Logo, a principal drenagem seria o rio Juqueriquerê, que 

contornaria o portal arenoso (antiga ilha barreira), adentraria o Canal de São 

Sebastião e sairia pela calha primária ao sul em direção a plataforma 

continental (Conti, 2009).  

A passagem do rio pelo canal poderia ser a causa pelo surgimento da 

Paleosuperfície Central, sendo uma superfície de máxima exposição, com 

idades entre 20.000 a 18.000 anos. Além disso, a continuidade da 

Paleosuperfície Central aponta que a palosuperfície esteja associada com a 

base da unidade sedimentar U2, visto a continuidade dos seus refletores à 

porção sul, não sendo uma informação conclusiva. 
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E. Fase Mixohalina – Posteriormente, o nível do mar passaria por uma rápida 

transgressão marinha atingindo as proximidades do Canal de São Sebastião, 

porém havendo o questionamento em relação ao período de entrada do mar ao 

canal.  

Deste modo, sugere-se que a entrada do mar pelo canal, inicialmente ao sul, 

tenha ocorrido por volta dos 9.500 anos A.P., pois o afogamento da 

Paleosuperfície Sul teria iniciado com o nível do mar em -35 m abaixo do 

atual. Posteriormente, a medida que a rápida transgressão foi ocorrendo, 

adveio o processo de afogamento da Paleosuperfície Sul, possivelmente uma 

planície costeira com ampla vegetação e pequenas drenagens em seu interior, 

o que possibilitaria a formação de gás posteriormente.  

 Neste mesmo cenário, iniciou-se a formação da unidade sedimentar U1, 

unidade mais recente da porção sul, sendo exclusivamente holocênica por 

influência marinha. Ademais, a própria subida do nível do mar corroborou 

para a formação do ambiente mixohalino no canal visto a entrada do mar ao 

sul do canal e o rio Juqueriquerê ao norte. 

Portanto, com o processo de subida do nível do mar, gerou-se uma curta fase 

entre 9.500 a 8.000 anos, aproximadamente, viabilizando o surgimento do 

ambiente mixohalino, possivelmente associado com características de baixa 

hidrodinâmica, ampla cobertura vegetação e pouco redutor, como um 

ambiente estuarino. 

As evidências tanto da sedimentação subaérea quanto mixohalina, em tese, 

poderia ser encontrada ao logo de todo o canal. No entanto, o caráter erosivo 

na porção central e norte poderia ter causado a erosão desses depósitos. 

 

 

F. Fase de Domínio Marinho – Ocorre uma incerteza sobre o nível relativo 

do mar associado ao período de domínio marinho no Canal de São Sebastião. 

De acordo com Corrêa (1996), o nível relativo do mar estaria entre -20 e -25 

m em relação ao atual em 8.000 anos. Contudo, as amostragens de beach rock 

em -13 m de profundidade com idades de 8.000 anos (Klein, 2005), apontam 

um ambiente praial ao flanco do pontal arenoso, ou seja, o nível do mar estaria 

mais alto, possibilitando o amplo domínio marinho que, inclusive, geraria o 

recuou do pontal arenoso causado pela ação erosiva das ondas. Lembrando 
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que há certas precauções que devem ser adotados ao utilizar o beach rock 

como indicativo de variação do nível do mar. 

Portanto, fica a indefinição sobre o nível do mar neste período. Apesar disso, 

o domínio marinho no canal teria ocorrido após os 8.000 anos, pois o nível do 

mar mais raso que -20 m em relação ao atual possibilita o domínio marinho 

no canal em razão do ingresso no mar mediante as entradas sul e norte. 

 

 

G.  Fase Atual - Após os 7.000 anos o canal se encontra totalmente submerso e 

em 5.000 anos, aproximadamente, ocorreria ápice do nível do mar no 

Holoceno, regredindo até o atual nível nos dias de hoje. Com este nível, há 

intensa remobilização do sedimento por ondas na porção sul e pequenos giros 

sobre a feição tabular.  

Ao centro do canal, há uma tendência erosiva em razão do estreitamento do 

canal, causando a intensificação das fortes correntes existentes que 

possibilitam a ampla distribuição de afloramentos rochosos na porção. 

Finalmente, a porção norte ainda se encontra sujeito à ação erosiva ao longo 

de toda a calha primária pelas correntes intensificadas provenientes da porção 

central, favorecendo a maior distribuição de areia média, grossa e muito grossa 

pela porção (Alcántara-Carrió et al., 2017), além da tendência de exportação 

de sedimentos para a Enseada de Caraguatatuba (Souza, 1990; Alcántara-

Carrió et al., 2017). A porção também conta com a presença do pontal arenoso 

submerso, sendo uma feição reliquiar que ainda permanece existente devido, 

principalmente, ao abrigo de ação das ondas pela Ilha de São Sebastião. Em 

sua retaguarda, encontra-se uma região de deposição de material fino 

provenientes da foz do rio Juqueriquerê. 

Por fim, um fluxo de fraca intensidade percorre toda a margem oeste do canal, 

possibilitando a deposição de material fino, contribuindo, inclusive, para a 

formação da cunha sedimentar ao centro. 
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Figura 68 - Modelo Hipotético da evolução do Canal de São Sebastião. 

 

Todas as fases mencionadas anteriormente, desde os 45.000 anos ao presente, 

relacionadas com curvas eustáticas podem ser observadas na figura 69.  

 

Figura 69 - Curva eustática relacionado com os respectivos períodos das fases do modelo evolutivo. 
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6 CONCLUSÃO 

O levantamento sísmico realizado no Canal de São Sebastião permitiu o 

mapeamento de importantes elementos e feições geomorfológicas, seja na superfície de 

fundo, bem como antigas feições em subsuperfície representadas pelas paleosuperfícies 

que delimitam unidades pretéritas. Além disso, apesar das testemunhagens não 

amostrarem as superfícies de interesse, ofereceram dados importantes para a reconstrução 

paleoambiental e suas relações com as variações do nível relativo do mar no Pleistoceno 

ao Holoceno.  

Tais feições, atuais e pretéritas, geradas pelos modelos digitais de terreno 

demonstraram ser uma importante ferramenta de análise na compreensão da evolução do 

canal, contribuindo para na definição e discussão dos processos naturais ocorridos.  

Como observado, há diversas características que diferenciam o canal em três 

porções, sul, central e norte, em razão de sua hidrodinâmica, geometria, feições 

geomorfológicas e processos sedimentares distindos. 

Através do mapeamento do embasamento rochoso, constatou-se um vestígio de 

ligação entre a Serra do Mar com a Ilha de São Sebastião em razão da proximidade do 

embasamento rochoso com o fundo marinho, seguido por um aprofundamento do 

embasamento ao norte e sul do Canal de São Sebastião. Tal característica ainda não é 

conclusiva, mas sugere-se que haja ligação entre o retrocesso erosivo da Serra do Mar por 

meio de rochas mais resistentes à erosão ou passagem de duas drenagens partindo do 

centro em direção ao norte e outra ao sul do canal, além da atuação marinha. 

Ao norte do canal foi encontrada a unidade mais antiga já descrita na literatura, 

que se encontra abaixo do pontal arenoso submerso, estando relacionado com idades entre 

60.000 a 45.000 anos A.P. Ademais, o modelo gerado desta unidade, aponta por uma 

passagem fluvial pelo canal, ou seja, o canal poderia ser marcado por várias passagens de 

drenagens mediante as variações do nível relativo do mar. 

O pontal arenoso demonstrou ser uma feição geomorfológica reliquiar quaternária 

que se desenvolveu durante o período transgressivo entre 45.000 e 25.000 anos A.P., onde 

atuou como uma antiga ilha barreira ao longo da Enseada de Caraguatatuba. Ressaltando 

que a feição também pode ser considerada como uma feição holocênica em razão da 

transgressão marinha após o Último Máximo Glacial. 
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Em seguida, o canal passou por um período de exposição devido à regressão 

marinha, contribuindo novamente pela passagem fluvial em seu interior, condicionando 

a Paleosuperfíce Central. 

Posteriormente, a rápida transgressão marinha após o Último Máximo Glacial 

gerou uma curta fase mixohalino, possivelmente um sistema fluvial-estuarino de baixa 

energia. Evidências desse período ao centro e norte do canal poderiam ter sido erodidos 

em funções do caráter erosivo dessas porções. 

Durante essa fase transgressiva, a Paleosuperfície Sul, representada por uma 

unidade sedimentar marcada pela presença de gás e paleocanais, passou por um processo 

de afogamento, criando uma unidade mais recente (unidade sedimentar U1), com início 

de sua formação em 9.500 anos A.P. anos até o presente. De acordo com os resultados 

apresentados, a paleosuperfície poder ser descrita como uma antiga planície costeira. 

Quanto às feições encontradas submersas tais como, tabular, calha primária, 

pontal arenoso, afloramentos rochosos, cunhas sedimentares, são um reflexo direto das 

condições hidrodinâmicas impostas pela própria geometria do canal em conjunto com a 

variação do nível mar.  

Vale destacar que o Canal de São Sebastião contém depósitos sedimentares 

próximos da superfície de fundo ao sul e mais antigos ao norte, não havendo a 

continuidade horizontal entre esses depósitos ao longo do canal em razão da alta 

incidência de afloramentos rochosos ao centro, produto da aproximação do embasamento, 

e o caráter erosivo nesta porção. 

Por fim, o mapeamento das feições geomorfológicas submersas, atuais e 

pretéritas, nas diferentes porções demonstrou ser uma importante ferramenta de análise 

na compreensão da evolução do Canal de São Sebastião, auxiliando na definição e 

discussão dos processos responsáveis por sua evolução ao longo do Quaternário tardio. 
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8 ANEXOS 

Anexos 1 - Distribuição granulométrica dos sedimentos no testemunho T1. 

 

Anexos 2 - Distribuição granulométrica dos sedimentos no testemunho T2. 

 

TESTEMUNHO - T2

Prof. (cm) % V COARSE GRAVEL: % COARSE GRAVEL: % MEDIUM GRAVEL: % FINE GRAVEL: % V FINE GRAVEL: % V COARSE SAND: % COARSE SAND: % MEDIUM SAND: % FINE SAND: % V FINE SAND: % V COARSE SILT: % COARSE SILT: % MEDIUM SILT: % FINE SILT: % V FINE SILT: % CLAY:

1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,7% 3,6% 37,6% 20,2% 17,7% 9,1% 5,4% 3,3% 2,0%

3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,7% 5,5% 39,7% 16,3% 17,2% 9,5% 5,4% 3,2% 1,9%

5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 1,0% 25,5% 12,5% 18,8% 19,6% 10,5% 5,8% 3,4% 2,0%

7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 1,1% 1,4% 4,7% 62,6% 10,6% 9,5% 4,7% 2,5% 1,5% 1,0%

9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,7% 1,0% 28,3% 25,6% 18,1% 12,5% 6,0% 3,7% 2,2% 1,5%

11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,5% 0,9% 3,3% 25,6% 31,7% 17,2% 8,4% 5,7% 3,6% 2,8%

13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 1,1% 9,4% 11,5% 31,1% 18,5% 10,8% 7,8% 5,2% 3,8%

15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% 0,8% 6,9% 14,6% 32,3% 19,3% 10,7% 6,9% 4,3% 3,2%

17 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 3,4% 3,1% 1,8% 12,1% 30,0% 18,4% 11,6% 8,9% 5,9% 4,2%

19 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 2,1% 5,6% 7,9% 31,2% 20,7% 12,4% 9,3% 6,2% 4,2%

21 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 12,3% 7,7% 25,9% 18,8% 12,4% 8,0% 6,0% 4,0% 2,7%

23 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 6,3% 11,1% 12,3% 27,3% 16,0% 9,8% 7,2% 4,8% 3,4%

25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7% 3,6% 6,4% 12,0% 25,4% 17,8% 12,7% 10,1% 6,8% 4,4%

27 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 4,1% 5,6% 9,5% 36,0% 18,6% 10,6% 7,2% 4,6% 3,4%

29 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 5,1% 2,6% 2,1% 6,0% 30,7% 20,1% 13,1% 9,3% 6,1% 4,6%

31 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 8,2% 7,1% 7,7% 6,0% 23,7% 16,8% 11,5% 8,4% 5,5% 4,1%

33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 3,4% 6,5% 4,4% 26,6% 24,0% 14,4% 8,5% 5,7% 3,6% 2,8%

35 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,6% 11,5% 8,3% 10,0% 18,5% 14,2% 11,1% 9,1% 6,3% 4,4%

37 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 6,9% 8,6% 8,0% 30,8% 16,1% 10,0% 7,2% 4,8% 3,7%

39 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 4,2% 3,7% 5,1% 33,9% 20,5% 12,7% 8,9% 5,8% 4,4%

41 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 1,9% 30,2% 22,3% 16,0% 10,3% 10,2% 7,8%

43 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 9,1% 27,9% 20,9% 15,5% 9,9% 9,4% 6,3%

45 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 4,7% 32,3% 23,3% 15,7% 9,5% 8,5% 5,4%

47 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 1,2% 2,5% 37,6% 23,9% 14,4% 8,1% 7,1% 4,9%

49 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 2,3% 42,0% 26,4% 13,3% 6,4% 5,1% 3,5%

51 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 3,8% 3,8% 31,4% 22,1% 15,0% 8,8% 7,9% 5,5%

53 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,5% 5,7% 29,6% 22,6% 16,1% 9,8% 9,1% 6,1%

55 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,9% 27,6% 22,8% 18,0% 11,6% 11,1% 7,4%

57 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,5% 4,4% 34,0% 24,8% 15,5% 8,5% 7,2% 4,7%

59 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,9% 2,1% 23,6% 21,3% 17,5% 11,9% 12,2% 9,2%

61 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 1,8% 28,3% 22,9% 17,2% 11,1% 10,7% 7,2%

63 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,6% 28,9% 23,8% 17,9% 11,2% 10,3% 6,8%

65 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 1,5% 30,0% 23,0% 16,9% 10,8% 10,2% 7,2%

67 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,6% 29,7% 23,6% 17,7% 11,0% 10,2% 7,0%

69 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,9% 1,4% 3,3% 32,4% 25,6% 16,3% 8,4% 6,8% 4,4%

71 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 2,6% 32,9% 23,1% 16,2% 9,7% 8,8% 6,3%

73 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,5% 1,7% 26,4% 22,0% 18,1% 11,8% 11,3% 7,9%

75 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 1,6% 12,9% 16,4% 20,8% 16,4% 12,4% 7,6% 6,8% 4,7%

77 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,5% 1,9% 31,5% 23,5% 16,8% 10,2% 9,2% 6,1%

79 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,2% 2,3% 11,8% 26,1% 21,2% 15,2% 8,9% 7,9% 5,0%

81 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 2,7% 31,3% 25,1% 16,9% 9,7% 8,4% 5,4%

83 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,2% 2,4% 30,1% 22,4% 16,3% 10,2% 9,8% 7,2%

85 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,8% 1,3% 30,6% 22,3% 16,6% 10,7% 10,1% 6,7%

87 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,5% 1,9% 1,9% 33,2% 25,3% 16,0% 8,4% 7,0% 4,6%

89 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,9% 34,6% 24,5% 16,0% 9,2% 8,1% 5,4%

91 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,8% 2,2% 2,4% 31,6% 22,5% 16,0% 9,5% 8,7% 6,1%

93 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 1,1% 26,9% 22,5% 17,7% 11,6% 11,5% 8,0%

95 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,8% 1,6% 1,8% 31,5% 24,7% 16,8% 9,3% 8,1% 5,3%

97 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,6% 4,0% 4,4% 5,2% 28,6% 20,8% 14,8% 8,6% 7,8% 5,0%

99 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,9% 33,1% 26,2% 15,7% 8,4% 7,2% 4,9%

101 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 1,4% 30,5% 24,5% 17,7% 10,5% 9,1% 5,4%

103 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 1,8% 28,9% 23,8% 18,3% 11,0% 9,8% 5,8%

105 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,6% 35,5% 25,4% 16,1% 8,9% 7,5% 4,8%

107 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,8% 31,8% 25,5% 17,4% 9,9% 8,4% 5,0%

109 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 1,8% 31,0% 23,7% 17,7% 10,4% 9,0% 5,5%

111 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 1,5% 31,6% 24,7% 17,7% 10,1% 8,5% 5,2%

113 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% 0,6% 1,8% 25,5% 23,0% 19,1% 12,0% 10,8% 6,4%

115 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 31,2% 24,7% 18,0% 10,6% 8,9% 5,3%

117 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 7,1% 7,0% 27,8% 19,9% 15,2% 8,9% 7,8% 4,9%

119 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,8% 0,8% 0,9% 25,2% 22,1% 19,6% 12,6% 11,5% 6,4%

121 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,3% 0,3% 1,4% 1,8% 1,5% 24,2% 22,1% 18,7% 12,0% 10,9% 6,2%

123 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,4% 0,3% 1,0% 28,3% 23,1% 18,7% 11,5% 10,3% 6,1%

125 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% 1,8% 25,3% 22,9% 19,3% 12,3% 11,0% 6,6%

127 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 1,7% 2,0% 28,8% 23,4% 18,1% 10,8% 9,3% 5,6%

129 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,6% 2,6% 8,4% 27,6% 20,7% 16,3% 9,8% 8,6% 5,3%

131 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 1,0% 2,3% 14,3% 27,1% 20,1% 14,8% 8,6% 7,2% 4,3%

133 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 2,2% 26,4% 23,1% 19,1% 11,9% 10,6% 6,2%

135 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 1,9% 28,4% 23,6% 18,7% 11,2% 9,7% 5,6%

137 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,9% 3,0% 29,6% 22,7% 17,2% 10,2% 8,9% 5,3%

139 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,8% 2,9% 28,6% 23,2% 17,8% 10,6% 9,3% 5,5%

141 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% 2,1% 10,3% 24,6% 20,0% 16,9% 10,5% 9,4% 5,3%

143 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 4,5% 33,5% 21,0% 16,8% 10,0% 8,7% 5,2%

145 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 2,5% 4,8% 30,2% 21,5% 16,8% 9,9% 8,5% 5,0%

147 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,9% 3,8% 17,6% 25,0% 17,5% 14,5% 8,4% 7,1% 4,0%

149 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,2% 6,2% 30,3% 19,8% 17,0% 10,4% 9,2% 5,7%

151 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 9,5% 7,8% 23,1% 17,7% 15,7% 9,8% 9,0% 5,2%

153 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,2% 29,6% 15,2% 16,1% 12,8% 10,4% 6,1% 5,3% 3,1%

155 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,7% 0,8% 18,8% 24,9% 17,9% 14,9% 8,9% 7,8% 4,7%

157 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 0,9% 30,3% 23,9% 18,4% 10,9% 9,4% 5,5%

159 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,5% 8,6% 15,8% 21,8% 17,2% 14,5% 8,8% 7,7% 4,5%

161 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,5% 8,8% 11,1% 22,1% 17,7% 15,8% 9,9% 8,9% 5,0%

163 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 2,9% 54,8% 10,4% 10,8% 7,8% 5,8% 3,1% 2,5% 1,5%

165 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,6% 27,8% 8,7% 18,1% 14,2% 12,1% 7,3% 6,3% 3,7%

167 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 1,4% 6,9% 23,7% 20,4% 19,2% 11,9% 10,3% 6,0%

169 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 4,3% 20,9% 21,2% 17,4% 15,3% 8,9% 7,5% 4,2%

171 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 5,5% 7,2% 25,9% 17,7% 14,1% 12,1% 7,3% 6,4% 3,7%

173 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 2,3% 24,7% 20,2% 16,3% 14,7% 9,0% 7,8% 4,4%

175 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% 3,9% 7,9% 25,1% 20,2% 17,1% 10,5% 9,2% 5,3%

177 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 12,6% 7,5% 20,5% 18,2% 16,6% 10,4% 9,0% 4,8%

179 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,1% 2,8% 10,3% 21,7% 19,0% 17,5% 11,3% 10,5% 5,7%

181 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,9% 7,2% 11,6% 21,3% 18,2% 16,3% 10,1% 9,0% 5,3%

183 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 2,7% 13,3% 22,2% 18,0% 16,7% 10,7% 9,9% 5,9%

TESTEMUNHO - T1

Prof. (cm) % V COARSE GRAVEL: % COARSE GRAVEL: % MEDIUM GRAVEL: % FINE GRAVEL: % V FINE GRAVEL: % V COARSE SAND: % COARSE SAND: % MEDIUM SAND: % FINE SAND: % V FINE SAND: % V COARSE SILT: % COARSE SILT: % MEDIUM SILT: % FINE SILT: % V FINE SILT: % CLAY:

1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 65,0% 9,6% 9,6% 5,4% 3,0% 1,6% 1,1%

3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 13,2% 54,2% 11,0% 9,5% 5,7% 3,2% 1,8% 1,2%

5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,1% 0,2% 0,2% 11,4% 51,4% 12,5% 10,6% 6,1% 3,5% 1,9% 1,3%

7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,3% 11,2% 51,6% 12,9% 10,9% 6,1% 3,4% 1,9% 1,2%

9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 2,6% 67,4% 10,1% 8,5% 5,2% 3,1% 1,7% 1,2%

11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 2,5% 56,1% 17,2% 11,0% 6,0% 3,4% 1,9% 1,4%

13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 5,2% 61,0% 11,9% 9,6% 5,4% 3,2% 1,8% 1,3%

15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 2,3% 61,5% 13,2% 10,7% 5,6% 3,1% 1,7% 1,2%

17 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 13,1% 49,1% 14,3% 11,0% 5,9% 3,3% 1,8% 1,3%

19 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 15,0% 50,2% 12,9% 10,2% 5,5% 3,2% 1,8% 1,2%
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Anexos 3 - Distribuição granulométrica dos sedimentos no testemunho T3.

 

 

Anexos 4 - Distribuição das frações granulométricas, matéria orgânica e carbonato ao longo do testemunho T1. 

 

T1 Areia % Silte % 

Argila 

% 

Teor de 

MO % 

Teor de 

Carbo.% Grupo Textural Seleção Mean Sorting 

0-2 69,7% 29% 1,1% 4,27% 8,43% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,133 1,196 

2-4 67,7% 31% 1,2% 3,23% 9,63% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,101 1,327 

4-6 64,1% 35% 1,3% 3,60% 9,33% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,182 1,374 

6-8 63,5% 35% 1,2% 3,43% 9,12% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,190 1,355 

8-10 70,3% 29% 1,2% 3,80% 9,57% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,122 1,187 

10-12 59,1% 40% 1,4% 3,93% 10,27% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,267 1,261 

12-14 66,7% 32% 1,3% 4,10% 11,03% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,157 1,252 

14-16 64,5% 34% 1,2% 4,02% 12,76% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,188 1,220 

16-18 62,4% 36% 1,3% 3,83% 12,36% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,159 1,357 

18-20 65,4% 33% 1,2% 3,57% 10,56% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,081 1,332 

Máximo 70,3% 39,6% 1,4% 4,3% 12,8%     4,27 1,37 

Mínimo 59,1% 28,5% 1,1% 3,2% 8,4%     4,08 1,19 

Média 65,3% 33,5% 1,2% 3,8% 10,3%     4,16 1,29 

DP 

Médio 3,4% 3,3% 0,1% 0,3% 1,4%     0,05 0,07 

 

 

Anexos 5 - Distribuição das frações granulométricas, matéria orgânica e carbonato ao longo do testemunho T2. 

 

T2 

Areia 

% 

Silte 

% 

Argila 

% 

Teor de 

MO % 

Teor de 

Carbo.% Grupo Textural Seleção Mean Sorting 

1 42,4% 55,6% 2,0% 9,67% 13,82% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,658 1,556 

3 46,5% 51,6% 1,9% 9,40% 13,21% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,587 1,589 

5 39,9% 58,1% 2,0% 9,14% 12,60% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,603 1,771 

7 47,9% 50,3% 1,8% 9,69% 11,62% Very Fine Sand Poorly Sorted 3,925 1,219 

9 55,9% 42,5% 1,5% 10,25% 10,63% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,030 1,539 

11 30,6% 66,7% 2,8% 10,80% 16,60% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,794 1,611 

13 22,7% 73,5% 3,8% 11,99% 12,21% Coarse Silt Poorly Sorted 5,128 1,860 

15 23,3% 73,4% 3,2% 13,18% 7,83% Coarse Silt Poorly Sorted 5,080 1,703 

17 21,0% 74,8% 4,2% 13,25% 8,15% Coarse Silt Very Poorly Sorted 5,312 2,070 

19 16,0% 79,8% 4,2% 13,31% 8,48% Coarse Silt Poorly Sorted 5,510 1,803 

21 23,8% 72,4% 3,8% 14,07% 8,90% Very Coarse Silt Very Poorly Sorted 4,259 2,197 

TESTEMUNHO - T3

Prof. (cm) % V COARSE GRAVEL: % COARSE GRAVEL: % MEDIUM GRAVEL: % FINE GRAVEL: % V FINE GRAVEL: % V COARSE SAND: % COARSE SAND: % MEDIUM SAND: % FINE SAND: % V FINE SAND: % V COARSE SILT: % COARSE SILT: % MEDIUM SILT: % FINE SILT: % V FINE SILT: % CLAY:

1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 69,8% 2,3% 8,1% 10,7% 1,5% 2,5% 1,3% 1,6% 1,1% 0,6% 0,3% 0,2%

3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 64,9% 2,5% 8,1% 10,8% 1,7% 2,9% 2,7% 3,0% 1,8% 0,9% 0,5% 0,3%

5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,8% 5,1% 12,9% 15,4% 2,1% 5,5% 3,8% 4,1% 2,6% 1,4% 0,8% 0,5%

7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,4% 4,8% 12,1% 15,7% 2,6% 8,8% 12,2% 11,9% 6,8% 3,9% 2,3% 1,4%

9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 4,3% 10,8% 17,1% 5,9% 5,3% 15,2% 14,5% 8,3% 4,9% 3,0% 2,0%

11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 3,2% 14,3% 20,2% 3,0% 12,2% 15,0% 14,6% 8,1% 4,6% 2,8% 1,8%

13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 2,6% 13,2% 17,3% 2,6% 10,6% 19,7% 16,0% 8,1% 4,3% 2,4% 1,7%

15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,9% 3,5% 9,1% 12,5% 3,5% 5,3% 21,8% 17,0% 9,2% 5,2% 3,0% 2,1%

17 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 4,9% 10,0% 11,8% 1,5% 12,5% 23,7% 16,4% 8,4% 4,4% 2,5% 1,8%

19 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 2,6% 8,1% 9,4% 1,2% 12,6% 27,9% 18,4% 9,1% 4,6% 2,6% 2,0%

21 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,5% 3,2% 4,6% 2,0% 5,8% 30,6% 22,0% 12,6% 8,2% 5,4% 3,7%

23 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,2% 3,6% 5,5% 2,1% 8,1% 30,9% 22,5% 11,2% 6,6% 4,2% 3,1%

25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 3,0% 7,5% 7,3% 1,1% 9,7% 27,6% 19,8% 9,7% 5,4% 3,4% 2,6%

27 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 1,5% 3,9% 4,8% 1,5% 4,1% 38,4% 21,6% 9,4% 5,2% 3,2% 2,7%

29 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,5% 0,7% 0,6% 5,0% 42,3% 24,4% 11,5% 6,6% 4,3% 3,7%

31 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,6% 1,0% 0,3% 14,7% 42,8% 19,7% 9,4% 5,2% 3,2% 3,0%

33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,7% 4,3% 15,8% 33,0% 19,5% 11,3% 7,3% 4,5% 3,2%

35 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 2,9% 7,5% 13,0% 28,0% 18,9% 12,0% 8,1% 5,1% 3,6%

37 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 2,3% 3,8% 22,1% 24,0% 19,2% 12,2% 7,9% 4,9% 3,4%

39 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 2,8% 10,6% 18,3% 28,1% 18,1% 9,6% 5,9% 3,7% 2,7%

41 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,6% 0,5% 12,3% 33,0% 24,4% 12,4% 7,3% 4,8% 3,9%

43 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,9% 8,9% 32,1% 27,0% 15,0% 6,9% 5,5% 3,5%

45 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 1,5% 13,9% 29,7% 24,7% 13,9% 7,2% 5,2% 3,5%

47 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,6% 2,3% 19,3% 27,0% 22,2% 12,7% 7,5% 4,7% 3,5%

49 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 2,1% 6,2% 16,0% 25,3% 21,2% 12,5% 7,6% 4,9% 3,7%

51 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,1% 1,7% 17,1% 24,9% 23,6% 15,4% 7,0% 5,4% 3,6%
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23 31,6% 65,1% 3,4% 14,41% 10,96% Very Coarse Silt Very Poorly Sorted 4,794 2,120 

25 22,9% 72,8% 4,4% 14,74% 13,02% Coarse Silt Very Poorly Sorted 5,334 2,078 

27 19,6% 77,0% 3,4% 14,24% 12,70% Coarse Silt Poorly Sorted 5,157 1,774 

29 16,0% 79,4% 4,6% 13,73% 12,39% Coarse Silt Very Poorly Sorted 5,531 2,068 

31 30,0% 65,9% 4,1% 28,21% 6,05% Very Coarse Silt Very Poorly Sorted 4,687 2,569 

33 40,9% 56,3% 2,8% 22,17% 6,93% Very Coarse Silt Poorly Sorted 4,642 1,928 

35 36,4% 59,2% 4,4% 16,12% 7,81% Very Coarse Silt Very Poorly Sorted 4,674 2,621 

37 27,3% 69,0% 3,7% 15,72% 9,12% Very Coarse Silt Very Poorly Sorted 4,784 2,219 

39 13,8% 81,7% 4,4% 15,31% 10,44% Coarse Silt Poorly Sorted 5,506 1,870 

41 11,9% 82,7% 5,4% 14,60% 9,46% Medium Silt Poorly Sorted 6,110 1,745 

43 10,0% 83,7% 6,3% 15,01% 7,26% Coarse Silt Poorly Sorted 5,906 1,812 

45 5,4% 89,2% 5,4% 15,42% 5,07% Coarse Silt Poorly Sorted 5,824 1,605 

47 4,0% 91,1% 4,9% 14,33% 6,78% Coarse Silt Poorly Sorted 5,673 1,522 

49 3,3% 93,2% 3,5% 13,23% 8,49% Coarse Silt Poorly Sorted 5,456 1,352 

51 9,2% 85,2% 5,5% 10,59% 13,02% Coarse Silt Poorly Sorted 5,722 1,778 

53 6,7% 87,2% 6,1% 12,46% 12,03% Coarse Silt Poorly Sorted 5,920 1,711 

55 1,4% 91,0% 7,4% 14,33% 11,04% Medium Silt Poorly Sorted 6,214 1,703 

57 5,3% 90,0% 4,7% 14,19% 9,69% Coarse Silt Poorly Sorted 5,706 1,523 

59 4,4% 86,5% 9,2% 14,05% 8,35% Medium Silt Poorly Sorted 6,324 1,797 

61 2,6% 90,2% 7,2% 13,97% 11,12% Medium Silt Poorly Sorted 6,157 1,707 

63 0,9% 92,2% 6,8% 13,22% 10,75% Medium Silt Poorly Sorted 6,157 1,668 

65 1,8% 91,0% 7,2% 12,46% 10,37% Medium Silt Poorly Sorted 6,127 1,701 

67 0,7% 92,2% 7,0% 13,99% 9,55% Medium Silt Poorly Sorted 6,152 1,677 

69 6,0% 89,5% 4,4% 15,51% 8,74% Coarse Silt Poorly Sorted 5,690 1,542 

71 3,1% 90,6% 6,3% 14,00% 8,80% Coarse Silt Poorly Sorted 5,934 1,648 

73 2,5% 89,7% 7,9% 14,36% 9,34% Medium Silt Poorly Sorted 6,247 1,731 

75 2,6% 90,4% 7,0% 14,72% 9,89% Coarse Silt Very Poorly Sorted 5,109 2,032 

77 2,7% 91,2% 6,1% 14,61% 9,73% Coarse Silt Poorly Sorted 5,991 1,643 

79 2,9% 91,4% 5,8% 14,51% 9,56% Coarse Silt Poorly Sorted 5,635 1,773 

81 3,1% 91,5% 5,4% 12,63% 8,36% Coarse Silt Poorly Sorted 5,893 1,568 

83 4,0% 88,8% 7,2% 14,89% 8,39% Medium Silt Poorly Sorted 6,060 1,725 

85 2,9% 90,3% 6,7% 17,15% 8,43% Medium Silt Poorly Sorted 6,072 1,699 

87 5,6% 89,9% 4,6% 17,03% 6,87% Coarse Silt Poorly Sorted 5,698 1,525 

89 2,1% 92,4% 5,4% 16,90% 5,31% Coarse Silt Poorly Sorted 5,830 1,557 

91 5,5% 88,4% 6,1% 16,74% 3,99% Coarse Silt Poorly Sorted 5,889 1,671 

93 1,9% 90,1% 8,0% 15,94% 6,08% Medium Silt Poorly Sorted 6,256 1,730 

95 4,3% 90,4% 5,3% 15,13% 8,17% Coarse Silt Poorly Sorted 5,832 1,562 

97 4,3% 90,5% 5,1% 15,27% 6,52% Coarse Silt Poorly Sorted 5,619 1,913 

99 4,4% 90,6% 4,9% 15,40% 4,87% Coarse Silt Poorly Sorted 5,737 1,515 

101 2,2% 92,4% 5,4% 14,92% 6,68% Coarse Silt Poorly Sorted 5,980 1,584 

103 2,3% 91,8% 5,8% 14,82% 13,51% Medium Silt Poorly Sorted 6,073 1,631 

105 1,7% 93,5% 4,8% 14,71% 20,34% Coarse Silt Poorly Sorted 5,774 1,504 

107 2,0% 93,0% 5,0% 16,46% 13,37% Coarse Silt Poorly Sorted 5,887 1,528 

109 2,7% 91,8% 5,5% 18,22% 6,39% Coarse Silt Poorly Sorted 5,959 1,598 

111 2,2% 92,6% 5,2% 18,71% 7,74% Coarse Silt Poorly Sorted 5,907 1,551 

113 3,2% 90,4% 6,4% 18,66% 8,45% Medium Silt Poorly Sorted 6,183 1,674 

115 1,2% 93,5% 5,3% 18,62% 9,16% Coarse Silt Poorly Sorted 5,971 1,561 

117 1,9% 92,3% 5,8% 18,43% 8,55% Coarse Silt Poorly Sorted 5,608 1,830 

119 2,6% 91,0% 6,4% 18,25% 7,93% Medium Silt Poorly Sorted 6,231 1,674 

121 5,3% 87,8% 6,2% 14,96% 11,05% Medium Silt Poorly Sorted 6,142 1,779 

123 1,8% 91,9% 6,1% 15,34% 9,44% Medium Silt Poorly Sorted 6,126 1,650 
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125 2,6% 90,8% 6,6% 15,72% 7,84% Medium Silt Poorly Sorted 6,216 1,672 

127 4,1% 90,4% 5,6% 16,15% 6,41% Coarse Silt Poorly Sorted 5,992 1,622 

129 11,7% 82,9% 5,3% 16,59% 4,98% Coarse Silt Poorly Sorted 5,774 1,775 

131 7,2% 87,0% 5,8% 16,75% 7,84% Coarse Silt Poorly Sorted 5,492 1,755 

133 2,7% 91,0% 6,2% 16,58% 6,79% Medium Silt Poorly Sorted 6,164 1,661 

135 2,8% 91,6% 5,6% 16,42% 5,74% Medium Silt Poorly Sorted 6,057 1,618 

137 6,0% 88,7% 5,3% 17,37% 6,03% Coarse Silt Poorly Sorted 5,893 1,645 

139 4,9% 89,6% 5,5% 18,33% 6,32% Coarse Silt Poorly Sorted 5,974 1,630 

141 13,1% 81,6% 5,3% 18,23% 10,06% Coarse Silt Poorly Sorted 5,847 1,810 

143 4,7% 90,1% 5,2% 15,21% 25,95% Coarse Silt Poorly Sorted 5,840 1,607 

145 8,1% 87,0% 5,0% 12,19% 41,85% Coarse Silt Poorly Sorted 5,792 1,672 

147 23,5% 72,4% 4,0% 14,15% 32,21% Coarse Silt Poorly Sorted 5,296 1,873 

149 21,6% 73,8% 4,6% 16,11% 22,58% Coarse Silt Poorly Sorted 5,892 1,709 

151 19,6% 75,3% 5,2% 17,89% 6,42% Coarse Silt Very Poorly Sorted 5,577 2,038 

153 20,1% 74,9% 4,9% 17,34% 5,84% Very Coarse Silt Very Poorly Sorted 4,586 2,005 

155 20,6% 74,6% 4,7% 16,79% 5,26% Coarse Silt Poorly Sorted 5,495 1,805 

157 23,1% 72,3% 4,6% 16,60% 7,03% Medium Silt Poorly Sorted 6,030 1,597 

159 25,5% 70,0% 4,5% 16,41% 8,79% Coarse Silt Poorly Sorted 5,393 1,919 

161 20,4% 74,5% 5,0% 16,15% 5,85% Coarse Silt Poorly Sorted 5,591 1,968 

163 29,4% 66,2% 4,3% 15,92% 9,43% Very Fine Sand Poorly Sorted 3,583 1,649 

165 38,3% 58,0% 3,7% 15,69% 13,01% Very Coarse Silt Very Poorly Sorted 4,793 2,135 

167 31,9% 64,1% 4,0% 16,46% 12,82% Medium Silt Poorly Sorted 6,069 1,783 

169 25,5% 70,2% 4,2% 17,23% 12,63% Coarse Silt Poorly Sorted 5,400 1,840 

171 38,8% 57,6% 3,7% 13,52% 15,69% Very Coarse Silt Very Poorly Sorted 4,955 2,053 

173 27,7% 67,9% 4,4% 14,68% 11,83% Coarse Silt Poorly Sorted 5,333 1,899 

175 12,6% 82,1% 5,3% 15,85% 7,97% Coarse Silt Poorly Sorted 5,841 1,830 

177 20,5% 74,7% 4,8% 15,92% 10,06% Coarse Silt Very Poorly Sorted 5,541 2,045 

179 14,2% 80,1% 5,7% 16,00% 12,15% Coarse Silt Poorly Sorted 5,947 1,901 

181 19,8% 74,9% 5,3% 17,26% 7,47% Coarse Silt Very Poorly Sorted 5,601 2,006 

183 16,6% 77,5% 5,9% 16,17% 9,80% Coarse Silt Poorly Sorted 5,848 1,914 

Máximo 55,9% 93,5% 9,2% 28,2% 41,8%     6,32 2,62 

Mínimo 0,7% 42,5% 1,5% 9,1% 4,0%     3,58 1,22 

Média 13,9% 81,0% 5,1% 15,3% 10,2%     5,58 1,76 

D.P. 

Médio 13,4% 12,3% 1,4% 2,7% 5,4%     0,58 0,22 
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Anexos 6 - Distribuição das frações granulométricas, matéria orgânica e carbonato ao longo do testemunho T3. 

 

T3 

Cascalho 

% 

Areia 

% 

Silte 

% 

Argila 

% 

Teor de 

MO % 

Teor de 

Carbo.% Grupo Textural Seleção Mean Sorting 

0-2 69,8% 25,0% 4,9% 0,2% 0,6% 15,1% Muddy Sandy Gravel Poorly Sorted 

-

0,403 1,513 

2-4 64,9% 26,0% 8,8% 0,3% 1,1% 15,3% Muddy Sandy Gravel Poorly Sorted 

-

0,244 1,823 

4-6 45,8% 
41,1% 

12,6% 0,5% 1,3% 23,5% Muddy Sandy Gravel 

Very Poorly 

Sorted 0,627 2,305 

6-8 17,4% 44,1% 37,1% 1,4% 2,7% 23,0% Gravelly Muddy Sand 

Very Poorly 

Sorted 2,269 3,087 

8-10 8,7% 43,3% 46,0% 2,0% 3,3% 20,4% Gravelly Mud 

Very Poorly 

Sorted 3,409 2,866 

10-12 0,3% 52,9% 45,0% 1,8% 3,1% 16,9% 

Slightly Gravelly 

Muddy Sand 

Very Poorly 

Sorted 3,567 2,487 

12-14 1,4% 46,4% 50,5% 1,7% 3,5% 17,2% 

Slightly Gravelly 

Sandy Mud 

Very Poorly 

Sorted 3,693 2,451 

14-16 7,9% 33,9% 56,1% 2,1% 2,8% 15,6% Gravelly Mud 

Very Poorly 

Sorted 3,771 2,827 

16-18 2,2% 40,7% 55,3% 1,8% 2,8% 22,3% 

Slightly Gravelly 

Sandy Mud 

Very Poorly 

Sorted 3,769 2,561 

18-20 1,7% 33,8% 62,5% 2,0% 1,9% 20,3% 

Slightly Gravelly 

Sandy Mud 

Very Poorly 

Sorted 4,021 2,401 

20-22 0,4% 17,1% 78,8% 3,7% 1,8% 17,6% 

Slightly Gravelly 

Sandy Mud 

Very Poorly 

Sorted 5,360 2,007 

22-24 1,0% 20,5% 75,5% 3,1% 2,1% 15,0% 

Slightly Gravelly 

Sandy Mud Poorly Sorted 5,090 1,967 

24-26 2,9% 28,6% 65,9% 2,6% 1,5% 16,2% 

Slightly Gravelly 

Sandy Mud 

Very Poorly 

Sorted 4,140 2,590 

26-28 3,9% 15,7% 77,7% 2,7% 1,2% 15,3% 

Slightly Gravelly 

Sandy Mud 

Very Poorly 

Sorted 4,831 2,053 

28-30 0,1% 7,1% 89,1% 3,7% 1,9% 11,8% Slightly Gravelly Mud Poorly Sorted 5,362 1,408 

30-32 0,0% 16,7% 80,3% 3,0% 1,8% 13,1% Sandy Mud Poorly Sorted 5,060 1,336 

32-34 0,0% 21,2% 75,5% 3,2% 1,7% 8,8% Sandy Mud Poorly Sorted 5,177 1,633 

34-36 0,0% 24,2% 72,2% 3,6% 3,5% 9,7% Sandy Mud Poorly Sorted 5,181 1,864 

36-38 0,1% 28,5% 68,0% 3,4% 1,2% 11,6% 

Slightly Gravelly 

Sandy Mud Poorly Sorted 5,112 1,844 

38-40 0,0% 32,0% 65,3% 2,7% 1,7% 6,7% Sandy Mud Poorly Sorted 4,795 1,764 

40-42 0,0% 14,2% 82,0% 3,9% 1,8% 11,1% Sandy Mud Poorly Sorted 5,388 1,534 

42-44 0,0% 9,9% 86,6% 3,5% 1,7% 9,2% Slightly Gravelly Mud Poorly Sorted 5,485 1,462 

44-46 0,0% 15,9% 80,6% 3,5% 1,3% 7,4% 

Slightly Gravelly 

Sandy Mud Poorly Sorted 5,381 1,557 

46-48 0,0% 22,4% 74,1% 3,5% 1,3% 8,9% 

Slightly Gravelly 

Sandy Mud Poorly Sorted 5,235 1,650 

48-50 0,1% 24,6% 71,5% 3,7% 1,4% 8,6% 

Slightly Gravelly 

Sandy Mud Poorly Sorted 5,213 1,785 

50-52 0,0% 20,0% 76,4% 3,6% 1,6% 11,5% Sandy Mud Poorly Sorted 5,332 1,643 

Máximo 69,8% 52,9% 89,1% 3,9% 3,5% 23,5%     5,48 3,09 

Mínimo 0,0% 7,1% 4,9% 0,2% 0,6% 6,7%     -0,40 1,34 

Média 8,8% 27,2% 61,5% 2,6% 2,0% 14,3%     4,10 2,02 

D.P. 

Médio 19,7% 12,0% 23,5% 1,1% 0,8% 4,9%     1,73 0,50 
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