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“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 

dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho 

dez passos e o horizonte corre dez passos. Por 

mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para 
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RESUMO 

SCARDUA, A. N.  Depósitos lamosos quaternários na plataforma continental 

interna entre São Sebastião e Peruíbe (SE Brasil). 2019. 69 f. Dissertação (Mestrado) 

– Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

Depósitos lamosos podem ocorrer ao longo das plataformas continentais mundiais em 

diferentes faixas batimétricas apresentando características individuais quanto a sua 

sedimentologia, geometria e estrutura interna. Afim de identificar e caracterizar tais 

depósitos ao longo da plataforma continental interna entre São Sebastião e Peruíbe, foram 

utilizadas 1.318 amostras de sedimento superficial, aproximadamente 1.700 km de linhas 

sísmicas e 4 testemunhos de sedimentos. Os dados das amostras de sedimento superficial 

foram cedidos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. Já as 

linhas sísmicas e os testemunhos foram coletados ao longo de três campanhas 

oceanográficas realizadas a bordo do B. Pq. Alpha Delphini. Para tal, foi empregada uma 

fonte acústica do tipo Chirp (2 - 8 kHz e 10 - 20 kHz, 2kW) e um testemunhador de fundo 

de gravidade. Afim de elaborar uma cartografia sedimentar do leito marinho e caracterizar 

as porções mais superficiais dos depósitos lamosos identificados, foram determinadas as 

distribuições e os parâmetros granulométricos tanto das amostras de sedimento superficial 

quanto dos testemunhos. Análises realizadas ao longo das linhas sísmicas permitiram 

identificar a ocorrência de diferentes unidades sedimentares e suas respectivas espessuras. 

Adicionalmente, algumas amostras de sedimento dos testemunhos foram datadas pelo 

método isotópico de espectrometria de massas com aceleradores que, juntamente com a 

interpretação dos perfis sísmicos, auxiliou na determinação da idade e formação dos 

depósitos. No geral, a área de estudo é dominada por sedimento arenoso terrígeno com 

um bom grau de seleção. Esse domínio arenoso é intercalado, aos arredores da isóbata de 

30 m, por três zonas de deposição de lama. Junto às zonas foram identificados depósitos 

quaternários de até 20 m de espessura compostos por unidades sedimentares distintas. As 

formações desses depósitos estão associadas às fases de estabilização e de redução da 

variação do nível relativo do mar decorrentes dos eventos transgressivos e regressivos 

quaternários. Verificou-se também que o embasamento rochoso impõe um controle tanto 

na localização quanto na espessura dos depósitos à medida em que fornece condições 

especiais para a sua acomodação e deposição. 

Palavras-chave: Sedimento. Nível relativo do mar. Espessura sedimentar. Unidade 

sedimentar. 



 

 

ABSTRACT 

SCARDUA, A. N. Quaternary mud deposits along the inner continental shelf 

between São Sebastião and Peruíbe (SE Brazil). 2020. 69 p. Master thesis – 

Oceanographic Institute., University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

Mud deposits occur along continental shelves worldwide in different bathymetric ranges 

presenting individual characteristics regarding their sedimentology, geometry and 

internal structure.  To identify and characterize those deposits along the inner continental 

shelf of Sao Paulo between São Sebastião and Peruibe were collected 1,318 surface 

sediment samples, 1,700 km of high-resolution seismic lines and 4 sedimentary cores. 

Surface sediment samples were collected and provided by Diretoria de Hidrografia e 

Navegação da Marinha do Brasil, meanwhile seismic lines and cores were respectively 

obtained from a Chirp (2-8 kHz and 10-20 kHz, 2kW) acoustic source and a gravity 

bottom sampler over three oceanographic campaigns carried out aboard B. Pq. Alpha 

Delphini. In order to elaborate a sedimentary cartography of the seabed and to 

characterize the most superficial portions of the identified mud deposits, from the 

sedimentological point of view, the distributions and the particle size parameters of both 

the sediment and the cores samples were determined. Additionally, core ages were 

obtained from the isotopic method of accelerator mass spectrometry which jointly with 

the interpretation of seismic profiles aided in the determination of age and formation of 

deposits. Other analyzes carried out along the seismic lines allowed the identification of 

the occurrence of different sedimentary units and their respective thicknesses. The results 

indicate the dominance of well-sorted terrestrial sand along the study zone. This sandy 

domain is interspersed around the 30 m isobath by mud deposition zones up to 20 m thick 

formed by different sedimentary units composed of different levels of sand, silt and clay. 

The formation of these deposits is associated with sea level stabilizations resulting from 

the Quaternary marine transgression and regression phases. It has also been noticed that 

the bedrock imposes a control on both location and thickness as it provides special 

conditions for deposition and accommodation. 

Keywords: Sediment. Relative sea level. Sedimentary thickness. Sedimentary unit. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A maioria das plataformas continentais silicilásticas modernas é marcada pela ocorrência 

de depósitos lamosos. No geral, esses depósitos tendem a apresentar características 

individuais quanto a sua sedimentologia, geometria e estrutura interna, podendo ser 

encontradas desde as porções mais costeiras até as mais profundas da plataforma 

(Mahiques et al., 2016). Baseando-se nessas diferenças e no crescente interesse do estudo, 

diversas classificações para os mesmos já foram propostas, como aquelas de McCave 

(1972), McKee et al. (2004), Walsh e Nittrouer (2009) e Hanebuth et al. (2015). 

Globalmente, tem-se que grande parte dos depósitos lamosos presentes em regiões de 

plataforma ocorrem associados às desembocaduras fluviais (Walsh e Nittrouer, 2009). Ao 

longo da costa sul-americana, por exemplo, o rio Amazonas, caracterizado por 

descarregar aproximadamente 1.150 • 106 toneladas de sedimentos por ano para o Oceano 

Atlântico Equatorial (Meade, 1996), é responsável pela formação da maior cobertura 

lamosa costeira do mundo, que se estende desde o estado brasileiro do Amapá até o 

extremo leste da Venezuela (Wells e Coleman, 1978; Curtin, 1986; Lentz, 1995). Apesar 

de estarem majoritariamente associadas ao aporte sedimentar fluvial, tais depósitos 

também podem ocorrer em regiões desprovidas do mesmo, como no caso daquele 

identificado ao longo do Golfo de Arguim, na Mauritânia, uma região marcada por uma 

elevada aridez, cujo fornecimento de sedimento fino ocorre principalmente por fontes 

eólicas (Hanebuth e Lantzsch, 2008). 

Embora o suprimento sedimentar seja extremamente necessário para a desenvolvimento 

desses depósitos, tem-se que a sua localização e formação são altamente dependentes de 

uma série de mecanismos responsáveis pelo controle sedimentar ao longo das 

plataformas, como a hidrodinâmica, a geomorfologia e as oscilações do nível do mar 

(Lantzsch et al., 2009).  

No ponto de vista hidrodinâmico, modelos pioneiros, como aqueles propostos por Swift 

(1970), McCave (1972) e Stow e Bowen (1969) expuseram, respectivamente, a influência 

das ondas, correntes e fluxos de densidade subsuperficiais no transporte e distribuição de 

sedimentos lamosos ao longo das plataformas continentais. Quanto ao controle das suas 

localizações, Lantzsch et al. (2009), Hanebuth e Lantzsch (2008) e Mahiques e Souza 

(1999) verificaram que a interação entre os fatores hidrodinâmicos e morfológicos 
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favorece o desenvolvimento de regiões hidrodinâmicamente protegidas marcadas por 

deposição de lama em locais específicos ao longo da Península Ibérica, do Golfo de 

Arguim e da porção centro-norte da plataforma continental paulista, respectivamente. 

Diferentemente dos fatores hidrodinâmicos e morfológicos, as oscilações do nível do mar, 

por sua vez, apresentam uma influência indireta na formação desses depósitos, atuando 

na criação de espaço de acomodação ao longo das plataformas continentais durante as 

fases erosivas associadas às rápidas subidas e descidas do nível do mar (Hanebuth et al., 

2015). 

Apesar do conhecimento desses mecanismos, ainda existem muitos debates acerca da 

importância particular de cada um deles na dinâmica sedimentar responsável pela gênese 

dos depósitos lamosos. Como consequência das diferentes forçantes, nota-se uma 

complexidade no estudo da formação dos mesmos, sendo necessário o emprego de uma 

abordagem holística para a sua compreensão e descrição. 

Vale ressaltar que os estudos dos depósitos lamosos ao longo das plataformas continentais 

vêm crescendo ao longo dos últimos anos. No geral, tais depósitos apresentam uma 

grande relevância no ponto de vista ambiental, uma vez que devido à capacidade dos 

sedimentos lamosos, mais especificamente da argila e seus minerais, em adsorver 

poluentes químicos, tais depósitos funcionam como bacias para o acúmulo dos mesmos 

(Uddin, 2017). Diversos estudos, como os de Mahiques et al. (2016), Hartwell (2008) e 

Liu et al. (2011), já identificaram a ocorrência de contaminantes ligados a esses depósitos. 

Quando preservados, eles também funcionam como verdadeiros registros de atividade 

antrópica, como observado por Hanebuth et al. (2018) ao analisar os teores de metais 

pesados ao longo do depósito lamoso presente na Baía de Cádis, na Espanha, onde foi 

possível determinar o histórico de contaminação da região que data desde o Período 

Romano. 

Além de acumular e preservar poluentes, fornecendo um registro histórico dos mesmos, 

várias outras finalidades, sob o ponto de vista sedimentar, estratigráfico, 

paleoclimático/oceanográfico e morfodinâmico, já foram atribuídas a esses depósitos, 

indicando assim a existência de múltiplas abordagens e necessidades para o seu estudo 

(Lesueur et al., 2001; Sommerfield e Wheatcroft, 2007; Bernárdez et al., 2008; Calliari 

et al., 2007; Hanebuth e Lantzsch et al., 2008; Liu et al., 2018; Nizou et al., 2019). 
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Recentemente, impulsionado evidências de ocorrência de deposição de sedimento lamoso 

ao longo da plataforma continental interna paulista, foi realizado um projeto de pesquisa 

intitulado “Controle hidrodinâmico e geomorfológico dos depósitos lamosos na 

plataforma continental interna (Setor Peruíbe - São Sebastião, SE Brasil) (HIGEOLAP)”. 

Como parte desse projeto, este trabalho visa investigar e condicionar novas descobertas 

e conhecimentos sobre o tema para a porção da plataforma continental interna paulista 

que se enquadra dentro do projeto HIGEOLAP. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar e caracterizar os depósitos lamosos presentes ao longo da plataforma 

continental interna paulista entre São Sebastião e Peruíbe. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propor uma nova cartografia sedimentar superficial para a porção da plataforma 

continental interna paulista entre São Sebastião e Peruíbe. 

Avaliar os possíveis processos responsáveis pela origem e distribuição dos depósitos 

lamosos na plataforma continental interna da área de estudo. 

Associar as idades e os processos de formação dos depósitos lamosos identificados com 

as oscilações do nível relativo do mar. 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

A área de estudo deste trabalho compreende o trecho da plataforma continental interna 

paulista entre os municípios de São Sebastião (23ºS/45ºW) e Peruíbe (24ºS/46ºW) até, 

aproximadamente, a isóbata de 30 m de profundidade (Figura 1). 

Figura 1 - Localização da área de estudo.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PLATAFORMA CONTINENTAL PAULISTA 

3.2.1 Geomorfologia e Evolução 

A plataforma continental paulista encontra-se localizada na região central do 

Embaiamento de São Paulo, um setor arqueado da plataforma continental sul - sudeste 

brasileira que se estende desde Cabo Frio (RJ) (22ºS/44ºW) até o Cabo de Santa Marta 

(SC) (28ºS/48ºW) (Zembruscki, 1979). 

No ponto de vista morfológico, todo esse setor da plataforma varia entre 70 e 230 km de 

largura, apresentando uma declividade entre 1:600 e 1:1.300, com uma profundidade de 

quebra entre as isóbatas de 120 e 180 m (Mahiques et al., 2010). Na região central, 

adjacente a Santos, essa plataforma apresenta sua maior largura, enquanto que para o 

norte e para o sul, em direção a Cabo Frio e Cabo de Santa Marta, respectivamente, é 

observado um aumento na declividade e uma redução na largura. 

Embora a origem e evolução deste setor da plataforma continental esteja associada à 

formação do oceano Atlântico Sul e aos eventos tectônicos e magmáticos ocorridos no 

Mesozoico e Cenozoico, como o soerguimento da Serra do Mar e a subsidência da Bacia 
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de Santos (Almeida, 1976), as fases de exposição e submersão da mesma decorrentes das 

oscilações pós-glaciais do nível relativo do mar ao longo do Quaternário Tardio 

controlaram o seu atual modelamento (Kowsmann et al., 1977; Suguio e Martin, 1978). 

Quanto a essas oscilações, tem-se que para a região do litoral paulista foi identificada a 

ocorrência de dois expressivos eventos transgressivos quaternários pós-glaciais, 

conhecidos localmente como Transgressão de Cananeia (120.000 anos A.P./8 m acima 

do atual) e Transgressão de Santos (5.100 anos A.P./5 m acima do atual) (Suguio e Martin, 

1978). Entre esses dois eventos transgressivos, a regressão marinha que precedeu o 

Último Máximo Glacial (UMG) (18.000 anos A.P.) ocasionou a emersão de toda a atual 

plataforma continental paulista (130 m abaixo do atual), fazendo com que a mesma 

ficasse exposta aos processos erosivos subaéreos (Correa, 1996). De acordo com esse 

autor, pelo menos três fases de estabilização posteriores a esta regressão e, 

consequentemente, precedentes a Transgressão de Santos, foram identificadas na região, 

sendo essas a 11.000 anos A.P. (60 - 70 m abaixo do atual), 9.000 anos A.P. (32 - 45 m 

abaixo do atual) e 8.000 anos A.P. (20 - 25 m abaixo do atual). 

Devido à estabilidade tectônica local, registros dessas oscilações ao longo da plataforma 

continental paulista encontram-se presentes na forma de uma série de feições. Conti e 

Furtado (2006) destacam, entre outras, a ocorrência de faixas de declives relacionadas aos 

paleoníveis de estabilização do nível do mar, sistemas de paleovales associados às 

desembocaduras fluviais atuais relacionados aos paleoníveis abaixo do atual e, também, 

zonas de anomalias sedimentares e topográficas associadas a áreas de maior erosão ou 

deposição ocasionadas ao longo de todo o ciclo de oscilação. 

3.2.2 Hidrodinâmica 

O regime dos ventos, as marés, os gradientes baroclínicos de pressão e a Corrente do 

Brasil (CB) são os principais mecanismos responsáveis pela circulação na plataforma 

continental do Embaiamento de São Paulo (Castro et al., 2006). Levando em consideração 

a localização e as características da área de estudo, tanto o regime dos ventos quanto as 

marés tendem a apresentar uma maior influência na hidrodinâmica local quando 

comparados com os demais mecanismos. 

No geral, tem-se que o regime de ventos locais é marcado por uma sazonalidade, de forma 

que os meses referentes à primavera e ao verão são caracterizados por apresentarem 
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ventos dominantes de leste e nordeste, enquanto que os meses referentes ao outono e 

inverno são marcados por apresentarem ventos dominantes de sudoeste e oés-sudoeste 

(Silva, 1989). As inversões para sudoeste e oés-sudoeste durante o outono e o inverno 

ocorrem em resposta a incidência de sistemas frontais na região, que apesar de serem mais 

frequentes durante essas estações, podem ocorrer ao longo do resto do ano de forma 

menos acentuada. 

Ao longo da porção mais costeira, a corrente superficial local, induzida principalmente 

pelo vento, é consequentemente marcada por um fluxo bidirecional longitudinalmente à 

linha de costa, fluindo principalmente para nordeste durante o inverno e sudoeste durante 

o verão (Cerda e Castro, 2014). A tendência bidirecional dessa corrente longitudinal em 

associação com a força de Coriolis ocasiona, por sua vez, uma dinâmica sazonal 

específica na distribuição das massas de água sobre a plataforma continental interna da 

região. Durante o verão, observa-se uma penetração subsuperficial em direção à costa da 

Água Central do Atlântico Sul (ACAS) acompanhada por um deslocamento superficial 

costa a fora da Água Costeira (AC) e da Água Tropical (AT), já durante o inverno ocorre 

a inversão desse padrão, a ACAS se desloca em direção às maiores profundidades 

enquanto que a AC e a AT se movem em direção à costa (Castro et al., 1987). 

Já em relação às ondas, tem-se que as dominantes na região possuem direções leste e sul, 

sendo estas associadas aos ventos dominantes ao longo do inverno e aquelas aos ventos 

dominantes ao longo do verão. Adicionalmente, as ondas associadas aos ventos 

dominantes ao longo do inverno e, consequentemente, associados aos sistemas frontais, 

são consideradas como as mais energéticas, podendo atingir alturas superiores a 5 m e 

períodos entre 10 e 12 s (Pianca et al., 2010). 

Quando comparada a influência do regime dos ventos, as marés, caracterizadas por um 

ciclo misto semi-diurno de micromaré (<2 m), tendem a apresentar uma fraca, porém não 

desprezível, influência na hidrodinâmica dessa plataforma. Suas contribuições junto aos 

fluxos longitudinais e transversais são de aproximadamente 10% e 45%, respectivamente 

(Dottori e Castro, 2009).  

3.2.3 Sedimentologia 

Como consequência do soerguimento da Serra do Mar no Mesozoico, grande parte dos 

fluxos fluviais locais foram redirecionados para o interior do continente, fazendo com que 
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os mesmos passassem a contribuir de forma mais significativa para as bacias de drenagem 

do rio Paraná e rio da Prata (Mahiques et al., 2004) e, em menores proporções, para a 

bacia de drenagem do rio Paraíba do Sul (Gyllencreutz et al., 2010). Esse redirecionando 

para continente de grande parte dos fluxos fluviais limitaram um aporte direto 

considerável de sedimento moderno para a região da plataforma continental paulista, 

fazendo com o leito marinho local seja dominado por sedimento relíquia e que grande 

parte da cobertura sedimentar terrígena moderna seja formada por sedimentos alóctones. 

Quanto à distribuição granulométrica desta cobertura sedimentar, tem-se que a presença 

da ilha de São Sebastião (ISS) (23ºS/45ºW) ao longo da plataforma continental interna 

paulista funciona como um grande marcador geomorfológico. Esse marcador divide a 

mesma em duas províncias sedimentares, uma ao sul, onde a área de estudo deste trabalho 

se enquadra, e uma outra ao norte. Diferentemente do setor sul, caracterizado no geral 

pela dominância de areia nas porções mais internas e um incremento nos teores de lama 

em direção às porções externas, o setor norte é marcado por uma maior heterogeneidade, 

com zonas de deposição de sedimento lamoso também ao longo da plataforma continental 

interna (Mahiques et al., 1999; Rodrigues et al., 2003; Figueiredo e Tessler, 2004; 

Mahiques et al., 2004). 

A dicotomia entre essas duas províncias sedimentares vai além da distribuição 

granulométrica superficial, diferenciando entre si também em relação a diversas outras 

variáveis como mostrado por Mahiques et al. (2004). Segundo os autores, toda essa 

diferença reflete a existência de diferentes fontes e processos sedimentares atuantes em 

cada um dos setores. Nagai et al. (2014), em seu estudo sobre o controle hidrodinâmico 

na distribuição sedimentar desta porção da plataforma, identificaram a dominância de 

processos associados à CB no transporte de minerais de argila tipicamente de regiões 

tropicais, como a caulinita enriquecida, para o setor ao norte da ISS e a influência da 

corrente costeira local no transporte de minerais típicos do rio da Prata, como a illita e a 

esmectita, para o setor ao sul da ISS. 

Além de ter contribuído para a dominância de sedimentos relíquias, a ausência de 

consideráveis fontes diretas de sedimento para a região induz a ocorrência de taxas de 

sedimentação relativamente baixas ao longo dessa porção da plataforma. Segundo 

Mahiques et al. (2011), essas taxas não excedem 70 cm a cada mil anos ao longo de toda 

a plataforma do Embaiamento de São Paulo, sendo os maiores valores encontrados nas 
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regiões de Cabo Frio e Santa Catarina, ambas marcadas pela ocorrência de uma alta 

produtividade primária decorrente tanto de ressurgências quanto pela proximidade de 

potenciais fontes de sedimentos terrígenos, como o rio Paraíba do Sul e o rio da Prata, 

respectivamente. Os menores valores, encontrados pelos autores ao longo da baía de 

Santos e no canal de São Sebastião (CSS), foram associados a junção entre os fatores 

hidrodinâmicos, como as ondas (região mais costeira) e a CB (região mais profunda), e a 

escassez de aporte sedimentar. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 DADOS UTILIZADOS E SUAS COLETAS 

Para o cumprimento dos objetivos propostos foram utilizados dados granulométricos de 

1.318 amostras de sedimento superficial, aproximadamente 1.700 km de linhas sísmicas 

e 4 testemunhos de sedimentos. A distribuição espacial dos dados utilizados, acima 

referidos, encontra-se na Figura 2. Informações adicionais acerca dos testemunhos 

encontram-se na Tabela 1. 

Figura 2- Localização das amostras de sedimento superficial (A), linhas sísmicas (B) e testemunhos de 

sedimentos (C) utilizados. 

 

A 

B 

C 
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Tabela 1 - Localização (Datum WGS84), profundidade da coluna de água (m) e comprimento dos 

testemunhos sedimentares (cm). 

TESTEMUNHO LATITUDE/LONGITUDE PROFUNDIDADE COMPRIMENTO 

T1 23°54,150'S/45° 41,005'W 

 

29 m 60 cm 

T2 24º03,394'S/46º16,805'W 19,2 m 155 cm 

T3 24º03,388'S/46º14,66'W 19 m 110 cm 

T4 24°20,75'S/46°45,55' W 21,5 m 126 cm 

Quanto à obtenção dos dados, tem-se que as amostras de sedimento superficial foram 

coletadas e cedidas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil 

(DHN). De acordo com informações do DHN, tais amostras fazem parte de um banco de 

dados de amostras coletadas ao longo de diferentes campanhas oceanográficas por 

equipamentos padrões de amostragem superficial do leito marinho. Já para o 

levantamento das linhas sísmicas e coleta dos testemunhos, foram realizadas três 

campanhas oceanográficas a bordo do B. Pq. Alpha Delphini do IO-USP em abril de 2018 

e março e agosto de 2019. Ao longo dessas campanhas, os testemunhos foram obtidos 

por um amostrador de fundo de gravidade e as linhas sísmicas por uma fonte acústica do 

tipo Chirp (2 - 8 kHz e 10 - 20 kHz, 2kW). No geral, foram levantados perfis tanto de alta 

quanto de baixa resolução. Para tal, foi utilizado o software de aquisição MDCS da 

Meridata Finland Ltd. 

Vale pontuar que, para o georreferenciamento de todos os dados obtidos ao longo das três 

campanhas realizadas a bordo do B. Pq. Alpha Delphini, foi utilizado um Sistema de 

Posicionamento Global modelo Garmin EchoMap Plus 62 CV acoplado a uma antena 

externa. O Datum utilizado no georreferenciamento foi o WGS84. 

4.2 ANÁLISES 

4.2.1 Análises Granulométricas 

As análises granulométricas foram realizadas tanto nas amostras de sedimento superficial 

quanto nos testemunhos. Nas amostras de sedimento superficial, essas análises foram 

essenciais para a realização de uma cartografia sedimentar do leito marinho. A partir 

dessa cartografia, foi possível caracterizar o leito marinho da região investigada e, 
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consequentemente, mapear as zonas lamosas ao longo da área de estudo. O mapeamento 

prévio dessas zonas foi primordial para o planejamento das campanhas oceanográficas 

realizadas, uma vez que durante as mesmas, tais regiões foram priorizadas tanto para a 

aquisição das linhas sísmicas quanto para a coleta dos testemunhos. Já nos testemunhos, 

essas análises foram essenciais para a caracterização sedimentológica dos depósitos 

identificados junto às zonas. 

Embora as análises tenham sido baseadas na determinação da distribuição granulométrica 

das amostras e, posteriormente, no cálculo dos seus principais parâmetros 

granulométricos, como o tamanho médio e o grau de seleção, diferentes metodologias 

foram aplicadas devido às diferenças entre as fontes dos dados. Detalhes acerca das 

metodologias empregadas encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

4.2.1.1 Sedimento Superficial 

Informações acerca das etapas de determinação das curvas granulométricas das amostras 

de sedimento superficial não foram passadas pela DHN. Junto aos dados fornecidos foram 

utilizados os valores dos percentis das amostras para o cálculo dos seus parâmetros 

granulométricos. Para tal, foi empregado, em escala logarítmica, o método gráfico 

proposto por Folk e Ward (1957) (Equação 1 e Equação 2). Uma vez calculados os 

parâmetros, as amostras foram então classificadas seguindo os critérios propostos por 

Wentworth (1922) e Folk e Ward (1954) expostos na Tabela 2 e Tabela 3, 

respectivamente. Posteriormente, os parâmetros granulométricos foram interpolados ao 

longo de toda a área coberta pelas amostras. 

M = (ϕ16 + ϕ50 + ϕ84) 3⁄     Equação 1 

σ = (ϕ84 − ϕ16 4⁄ ) + (ϕ95 − ϕ5 6 ∙ 6⁄ )    Equação 2 

 

Onde: 

 M: Tamanho médio (ϕ); 

 σ: Desvio Padrão (Grau de Seleção) (ϕ); 

 ϕn: Percentil (ϕ). 
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Tabela 2 - Classificação do tamanho médio dos sedimentos de acordo com Wentworth (1922).  

CLASSIFICAÇÃO SIGLA VALOR 

Areia muito grossa Amg -1 – 0 

Areia grossa Ag 0 – 1 

Areia média Am 1 – 2 

Areia fina Af 2 – 3 

Silte grosso Sg 5 – 6 

Silte médio Sm 6 – 7 

Silte fino Sf 7 – 8 

Silte muito fino Smf 8 – 9 

Argila A > 9 

 
Tabela 3 - Classificação do grau de seleção dos sedimentos de acordo com Folk e Ward (1957). 

CLASSIFICAÇÃO SIGLA VALOR 

Muito bem selecionado Mbs < 0,35 

Bem selecionado Bs 0,35 - 0,50 

Moderadamente bem selecionado Mdbs 0,50 - 0,70 

Moderadamente selecionado Mds 0,70 - 1,00 

Pobremente selecionado Ps 1,00 - 2,00 

Muito pobremente selecionado Mps 2,00 - 4,00 

Extremamente pobremente selecionado Eps > 4,00 

4.2.1.2 Testemunhos 

Para a realização das análises granulométricas nos testemunhos, os mesmos foram 

inicialmente subamostrados a cada 2 cm, dando origem a 225 amostras. Posteriormente, 

essas amostras tiveram seus conteúdos de matéria orgânica (M.O.) e carbonato de cálcio 

(CaCO3) removidos a partir da queima com Peróxido de Hidrogênio (H2O2) e Ácido 

Clorídrico (HCl), ambos a 10%, segundo as metodologias propostas por Navarra et al. 

(1980) e Ingram (1971), respectivamente.  
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Após a realização dos procedimentos para a eliminação da M.O. e do CaCO3, os teores 

dos mesmos nas amostras passaram a ser conhecidos através da aplicação da Equação 3 

e Equação 4. 

% M. O. =  (M1 ∙ 100 M0)⁄     Equação 3 

 

 

% CaCO3 = (M2 ∙ 100 M1)⁄     Equação 4 

 Onde: 

 % M. O.: Teor de matéria orgânica; 

 % CaCO3: Teor de carbonato de cálcio; 

 M0: Massa inicial seca, antes da queima com H2O2; 

 M1: Massa final seca resultante da queima com H2O2; 

 M2: Massa final seca resultante da queima com HCl. 

Uma vez removidos os conteúdos de M.O. e CaCO3, as amostras foram submetidas ao 

peneiramento úmido para que as partículas de lama fossem separadas das demais frações 

granulométricas. Para a realização dessa separação, utilizou-se uma peneira de 4 ϕ (areia 

muito fina) e seguiu-se o proposto por Suguio (1973).  

Em sequência, as porções inferiores a 4 ϕ tiveram suas distribuições granulométricas 

obtidas pelo método de peneiramento a seco. Para tal, foi utilizado um jogo de peneiras 

graduadas a cada 0,5 ϕ e seguida a metodologia descrita por Suguio (1973). Já para as 

porções superiores a 4 ϕ, as distribuições granulométricas foram obtidas a partir do 

método de difractometria a laser através do Malvern Mastersizer 2000. Antes do início 

do processo, foi adicionado Pirofosfato de Sódio (Na4P2O7) nas amostras para evitar a 

agregação das partículas. No final, posteriormente às devidas correções, ambos os 

resultados foram integrados. 

Uma vez realizada a distribuição granulométrica das amostras, os parâmetros 

granulométricos foram calculados, em escala logarítmica, pelo método gráfico proposto 

por Folk e Ward (1957) seguindo as equações descritas anteriormente (Equação 1 e 

Equação 2). Para esses cálculos, foi empregado o software GRADISTAT desenvolvido 

por Blott e Pye, (2001). Adicionalmente, as amostras foram classificadas texturalmente a 

partir da aplicação do diagrama ternário proposto por Folk (1954) (Figura 3). 
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Figura 3- Diagrama ternário proposto por Folk (1954). 

 

4.2.2 Análises Sísmicas 

As análises das linhas sísmicas foram realizadas visando determinar as espessuras e as 

paleossuperficies ao longo das zonas lamosas. A realização dessas análises consistiu 

inicialmente no processamento e, posteriormente, na interpretação das linhas sísmicas. 

O processamento das linhas sísmicas baseou-se na melhoria da qualidade e da acurácia 

dos registros através do ajuste de ganho, aplicação de filtros e correções dos offsets da 

embarcação. Todos os ajustes de ganho e aplicação de filtros foram realizados no SView 

e, posteriormente, importados para o software de interpretação, o MDPS da Meridata 

Finland Ltd., junto com as linhas sísmicas e as correções dos offsets. 

Uma vez processadas e importadas para o MDPS, as linhas sísmicas foram então 

interpretadas baseando-se, principalmente, na identificação dos principais refletores e, 

consequentemente, na delimitação de cada unidade sedimentar (US) presente ao longo 

das zonas de deposição de lama. Após a interpretação das linhas sísmicas, foram 

calculadas tanto as espessuras totais dos depósitos lamosos quanto as espessuras de cada 

US. Para tal, foram feitas as diferenças entre as profundidades dos refletores referentes 

aos topos e às bases de cada depósito/US. Os resultados obtidos foram interpolados e 

representados para toda a região onde foram identificadas as zonas de deposição de lama. 

A: Areia 

Aa: Areia argilosa 

Al: Areia lamosa 

As: Areia siltosa 

A’a: Argila arenosa 

La: Lama arenosa 

As: Silte arenoso 

A’: Argila 

L: Lama 

S: Silte 
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Vale ressaltar que embora tenham sido levantadas tanto linhas de alta quanto de baixa 

resolução, apenas as de baixa foram consideradas para a realização deste trabalho, uma 

vez que as de alta não apresentaram informações de relevantes para o cumprimento dos 

objetivos propostos. 

4.2.3 Datação por Radiocarbono (14C) 

A fim de determinar a idade dos depósitos lamosos, foram realizadas, no total, quatro 

datações de 14C nos testemunhos pela técnica de espectrometria de massas com 

aceleradores. Todas as datações foram realizadas pelo Laboratório Beta Analytic em 

Miami, nos Estados Unidos. 

Visando determinar a idade de todo o registo sedimentar coletado, as amostras das bases 

dos testemunhos foram priorizadas durante o processo de datação. Devido à proximidade 

entre o T2 e T3, optou-se por datar apenas a base do T2 (152-155 cm), uma vez que o 

mesmo representava um registro sedimentar mais longo. Assim, com exceção do T3, as 

bases de todos os testemunhos foram datadas (T1: 58 - 60 cm; T2: 152 - 155 cm; T4: 124 

- 126 cm). Adicionalmente, no T4 foi realizada uma segunda datação na amostra referente 

aos 28 - 30 cm. 

Quanto ao material empregado para datação, tem-se que para as bases do T1 e T4 foi 

utilizada a matéria orgânica e, já para a base do T2 e para a amostra dos 28-30 cm do T4, 

o material carbonático (conchas). 

Os resultados expostos neste trabalho referem-se à idade calibrada do 14C obtida após as 

correções de efeito reservatório tanto local (ΔR= 28 ± 25) (Alves et al., 2015) quanto 

global (IntCal13 ou Marine13) (REIMER et al., 2016), quando necessário. 

4.2.4 Análises Estatísticas 

Quando julgado pertinente, foram realizados cálculos para a determinação da média 

(Equação 5), desvio padrão (Equação 6) e grau de correlação de Pearson (Equação 7) para 

melhor representar os resultados. A classificação do grau de correlação foi efetuada de 

acordo com as informações contidas na Tabela 4. 

M = Σxn n⁄    Equação 5 
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Onde: 

 M: Média aritmética; 

 xn: Valores da variável; 

 n: Número total de elementos. 

 

S = √Σ(xi − x̅)2 n − 1⁄    Equação 6 

Onde: 

 S: Desvio padrão; 

 xi: Valor da variável; 

 x̅: Média da variável; 

 n: Número total de elementos. 

 

r = Σi(xi − x̅) ∙ (yi − y̅) √Σi(xi − x̅)²⁄ ∙ √Σi(yi − y̅)² 
   Equação 7 

Onde: 

 r: Coeficiente de correlação; 

 xi: Variável 1; 

 yi: Variável 2; 

 x̅: Média da variável 1; 

 y̅: Média da variável 2. 

Tabela 4 - Classificação utilizada para o grau de correlação de Pearson. 

CLASSIFICAÇÃO VALOR 

Correlação bem fraca 0,00 – 0,19 

Correlação fraca 0,20 – 0,39 

Correlação moderada 0,40 – 0,69 

Correlação forte 0,70 - 0,89 

Correlação muito forte 0,90 – 1,00 
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5 RESULTADOS 

5.1 CARTOGRAFIA SEDIMENTAR SUPERFICIAL DO LEITO MARINHO 

5.1.1 Distribuição Granulométrica 

Toda a região investigada é marcada por variações nos teores de cascalho (0 -  39%), areia 

(23 - 100%), silte (0 - 45%) e argila (0 - 35%) (Figura 4). Apesar da variação encontrada 

na distribuição granulométrica dessa porção da plataforma continental paulista, a 

dominância de areia sobre as demais frações granulométricas é observada em grande parte 

da mesma. No geral, tem-se que aproximadamente 99% da área total da região investigada 

apresenta teores de areia iguais ou superiores a 50%. Os maiores valores, referentes aos 

teores entre 80 e 100%, encontram-se localizados, principalmente, na região delimitada 

pelas isóbatas de 30 e 60 m, sendo tais teores responsáveis por cobrir cerca de 82% de 

todo o leito marinho investigado. 

Reduções mais expressivas nos teores de areia são observadas em determinadas regiões 

mais rasas (< 30 m). Nessas regiões, as reduções dos teores de areia estão acompanhadas 

por um aumento gradativo nos teores de lama total até um valor máximo de 76%. Apesar 

dessa ocorrência de deposição lamosa, tem-se que apenas cerca de 0,85% da área 

investigada apresenta teores de lama iguais ou superiores a 50%, sendo os teores de silte 

majoritariamente superiores aos de argila. Na porção mais rasa da plataforma, região na 

qual a área de estudo deste trabalho se enquadra, foi identificado que essa deposição 

ocorre na forma de três zonas isoladas, uma mais ao norte, nas proximidades de São 

Sebastião, outra mais ao centro, nas adjacências do Guarujá e, por fim, outra mais ao sul, 

em frente à Peruíbe. 

De forma menos expressiva, a ocorrência pontual de reduções dos teores de areia também 

pode ser identificada em parte da faixa dominada pela mesma, principalmente entre as 

isóbatas de 30 e 60 m. Nessas regiões, a redução dos teores de areia é acompanhada, por 

sua vez, pelo aumento dos teores de cascalho até um máximo de 39%. Embora tenha 

ocorrido esse aumento pontual nos teores de cascalho, grande parte da área investigada, 

cerca de 98%, é caracterizada por apresentar teores de cascalho iguais ou inferiores a 

10%. 
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Figura 4 – Distribuição superficial dos teores de cascalho (A), areia (B), silte (C), argila (D) e lama total (E).  

A B C 

D

C 

E

E

D

C 

Guarujá Guarujá Guarujá 

Guarujá Guarujá 



34 

 

Com exceção das três zonas localizadas ao longo da porção mais rasa da plataforma, 

observa-se que os demais locais descritos anteriormente pelas reduções dos teores de areia 

são marcados por um incremento dos teores de CaCO3, podendo esses chegarem a 47% 

(Figura 5). Contrastando a dominância de sedimentos biogênicos nessas regiões, tem-se 

que cerca de 82% da área investigada é marcada por teores de CaCO3 iguais ou inferiores 

a 10%. 

Figura 5- Distribuição superficial dos teores de CaCO3. 

 

5.1.2 Parâmetros Granulométricos 

O tamanho médio da cobertura sedimentar superficial desta porção da plataforma varia 

entre areia grossa e silte grosso. Quanto as suas distribuições, tem-se que a região 

dominada por areia é composta majoritariamente por areia muito fina, sendo essa classe 

granulométrica responsável por cobrir cerca de 75% de toda a área investigada. A 

transição gradual entre areia fina e areia grossa é observada, pontualmente, ao longo do 

domínio de areia muito fina, marcando assim aquelas regiões caracterizadas pelo 

incremento dos teores de cascalho observadas anteriormente. Já em relação às regiões 

dominadas por sedimentos lamosos, observa-se que as mesmas apresentam, por sua vez, 

Guarujá 
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uma transição gradual entre silte muito grosso e silte grosso em direção aos seus centros. 

Apesar da ocorrência de teores de argila junto a essas regiões, como observado 

anteriormente, seus valores não foram significativos ao ponto de se apresentarem no 

tamanho médio das mesmas (Figura 6-A). 

O grau de seleção varia ao longo da área investigada entre muito bem selecionado e muito 

pobremente selecionado. Nota-se uma redução do grau de seleção em direção às regiões 

marcadas pela ocorrência de sedimentos mais finos, enquanto que oposto é observado em 

direção às regiões marcadas pela ocorrência de sedimentos mais grossos (Figura 6-B). 

Figura 6 – Distribuição superficial do tamanho médio (A) e do grau de seleção (B). 

 

5.2 ZONAS DE DEPOSIÇÃO LAMOSA 

A partir da cartografia sedimentar realizada, foi identificada a ocorrência de uma elevada 

deposição superficial de sedimentos lamosos em três zonas distintas da área de estudo 

deste trabalho, identificadas como: Zona Norte (ZN), Zona Central (ZC) e Zona Sul (ZS). 

A ZN encontra-se localizada na porção da plataforma continental interna adjacente ao 

município de São Sebastião, ao redor da ilha Montão de Trigo (23º51’50”S/45º46’52”W). 

Distante cerca de 11 km da saída sul do CSS, essa zona apresenta uma área aproximada 
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de 202 km2, com extensão lateral máxima de 21 km. Assim como a ZN, a ZC também 

ocorre ao redor de uma ilha, neste caso, a ilha da Moela (24º03’60”S/46º16’48”W), 

localizada ao sul do Guarujá e a, aproximadamente, 8 km a leste do limite da baía de 

Santos. Essa zona, por sua vez, apresenta uma área de quase 294 km2, se estendendo cerca 

de 38 km longitudinalmente à linha de costa. Por fim, tem-se que a ZS ocorre diretamente 

nas proximidades da desembocadura fluvial do rio Peruíbe (24º20’58”S/47º00’05”), se 

redistribuindo paralelamente à linha de costa ao longo de 20 km e compreendendo uma 

área total de aproximadamente 149 km2. 

5.2.1 Zona Norte 

 

5.2.1.1 Unidades Sedimentares: Identificação e Espessuras 

Na ZN, pôde-se verificar que o depósito lamoso associado à mesma é formado por uma 

camada transparente limitada em sua base por uma superfície irregular de alta 

refletividade, interpretada como sendo o topo do embasamento rochoso Pré-Cambriano 

(Figura 7). Essa camada transparente, identificada como sendo uma unidade sedimentar, 

a US-ZN-01, apresenta espessuras que variam entre 1,3 e 10,3 m, com um valor médio 

de 5,2 ± 1,1 m (Figura 8). Tanto as menores quanto as maiores espessuras ocorrem de 

forma dispersa e intercalada ao longo da área investigada, sendo possível identificar a 

ocorrência de múltiplos depocentros associados aos vales estruturais formados pelas 

irregularidades na superfície do embasamento rochoso. 
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Figura 7 - Perfis sísmicos mostrando a unidade sedimentar US-ZN-01 sobre o embasamento rochoso ao longo da ZN.  

US-ZN-01 Embasamento 

Rochoso 
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Figura 8 - Espessura da US-ZN-01.  

Área tracejada: sem informação da espessura da camada sedimentar. 

 

5.2.1.2 Características Sedimentares 

No ponto de vista sedimentar, verifica-se que os 60 cm mais superficiais da US-ZN-01, 

resgatado pelo T1, apresentam variação nos teores de areia (88,7 - 61,5%), silte (36,1 - 

10,9%) e argila (0,4 - 2,4%), possuindo teores médios de 78,5 ± 7,0%, 20,5 ± 6,6% e 1,0 

± 0,5%, respectivamente. Os teores de areia são superiores aos de lama total ao longo de 

toda a extensão analisada, sendo os teores de silte sempre superiores aos de argila. 

Embora ocorra a dominância de areia, observa-se uma tendência no aumento dos teores 

de lama total tanto na porção mais superficial quanto basal, sendo a porção intermediária 

marcada pelo incremento nos teores de areia (Figura 9). Como resultado dessa variação 

na distribuição granulométrica, todo o registro sedimentar investigado é classificado, 

texturalmente, como areia siltosa (Figura 10). 
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Figura 9 - Distribuição granulométrica dos sedimentos ao longo do T1. 

 

Figura 10 - Classificação textural dos sedimentos ao longo do T1  

segundo o diagrama de Folk (1954). 

 

Ao analisar a distribuição vertical do tamanho médio, observa-se que o mesmo varia entre 

3,2 e 4,3 ϕ marcando, portanto, a ocorrência tanto de areia muito fina quanto de silte 

muito grosso. Em contraste ao silte muito grosso, dominante ao longo da porção mais 

basal onde ocorre a tendência no aumento de sedimento lamoso, a areia muito fina domina 

tanto ao longo da porção mais superficial quanto intermediária (Figura 11-A).   

Já em relação ao grau de seleção, verifica-se que o mesmo varia entre 0,55 e 1,56 ϕ. Os 

menores valores, referentes a um bom grau de seleção, ocorrem junto a porção 
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intermediária, sendo a mesma classificada ora como moderadamente bem selecionada e 

ora como bem selecionada. Diferentemente da porção intermediária, tanto a superfície 

quanto a base apresentaram os maiores valores e, consequentemente, um baixo grau de 

seleção, sendo caracterizadas como pobremente selecionadas (Figura 11-B).  

Figura 11 - Tamanho médio (A) e grau de seleção (B) dos sedimentos ao longo do T1. 

 

Quanto aos teores de M.O., tem-se que os mesmos variaram entre 0,5 e 7,5%, 

apresentando uma média de 2,6 ± 1,7%. Os maiores valores, encontrados 

majoritariamente ao longo da porção mais superficial, tendem a diminuir em direção a 

base, não apresentando um grau de correlação significativo com os demais parâmetros 

analisados (Figura 12-A). 

Já os teores de CaCO3, tem-se que os mesmos variaram entre 3,2 e 23,1%, apresentando 

uma média de 12,3 ± 5,6% (Figura 12-B). Nota-se uma tendência no aumento dos teores 

em direção a porção mais intermediária, assim como observado na distribuição dos teores 

de areia e, consequentemente, no tamanho médio. Assim, ambas as distribuições 

apresentaram uma correlação moderada negativa (r= -0,64), indicando a tendência no 

aumento dos teores de CaCO3 com o aumento do tamanho médio. 
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Figura 12 - Teores de M.O. (A) e CaCO3 (B) dos sedimentos ao longo do T1. 

 

Por fim, a partir da datação isotópica realizada na base do T1 (58 - 60 cm), verificou-se 

que a porção mais superficial da US-ZN-01 possui uma idade holocênica média de 7.454 

(7.495 - 7.414) anos cal. A.P. 

5.2.2 Zona Central 

5.2.2.1 Unidades Sedimentares: Identificação e Espessuras 

Contrastando com o observado nos perfis sísmicos levantados ao longo da ZN, parte dos 

perfis levantados ao longo do depósito lamoso associado à ZC são marcados pela 

ocorrência de um refletor de alta amplitude dividindo a camada sedimentar em duas 

unidades sedimentares, uma superior (US-ZC-01), marcada pela ocorrência de refletores 

internos de baixa amplitude, e uma inferior (US-ZC-02), marcada por uma maior 

transparência sem a ocorrência de refletores internos. Sempre que presente, a US-ZC-02 

ocorre abaixo da US-ZC-01 e sobre uma superfície irregular de alta refletividade que, 

assim como na ZN, foi identificada como sendo o topo do embasamento rochoso Pré-

Cambriano (Figura 13). No geral, ambas as unidades sedimentares ocorrem 

concomitantemente na porção mais central da ZC investigada.



42 

 

Figura 13 - Perfis sísmicos mostrando as unidades sedimentares US-ZC-01 e US-ZC-02 sobre o embasamento rochoso ao longo da ZC. 
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Na ausência da US-ZC-02, a US-ZC-01 encontra-se nas porções mais periféricas da ZC 

sobre uma terceira US, identificada como US-ZC-03. Essa US é marcada pela ausência 

da penetração do sinal sísmico e interpretada como sendo a camada arenosa de origem 

pleistocênica associada à regressão marinha decorrente do UMG. Além de ocorrer sobre 

a US-ZC-03 nas extremidades da ZC, a US-ZC-01 também foi registrada preenchendo 

um paleovale erodidos ao longo da US-ZC-03 fora dos limites da ZC a, aproximadamente, 

28,5 km a sudeste da ilha da Moela (Figura 14). 

Figura 14 - Ocorrência da US-ZC-01 preenchendo um paleovale erodido durante a última glaciação sobre 

a US-ZC-03.

 

 

Com exceção do observado na Figura 14, grande parte do setor centro-sul, entre Santos e 

São Sebastião, fora dos limites da ZC e ZN e ao longo do domínio de areia muito fina, 

não apresentou penetração do sinal sísmico sob o leito marinho (Figura 15 e Figura 16). 

 

 

US-ZC-01 US-ZC-03 
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Figura 15 - Presença e ausência da penetração do sinal sísmico ao longo das linhas sísmicas. 

 

Figura 16- Perfis sísmicos sem penetração levantados ao longo do setor centro-norte (Santos - São 

Sebastião) da área de estudo sobre o domínio de areia muito fina. 
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Todo o depósito lamoso da porção investigada da ZC apresenta espessuras variando entre 

1,7 e 19,8 m, com um valor médio de 6,0 ± 1,5 m. As maiores espessuras encontram-se 

espalhadas radialmente em relação à ilha da Moela, sendo possível identificar a 

ocorrência de um depocentro a noroeste da ilha, entre a mesma e a Ponta da Manduba. 

Diferentemente, as menores espessuras encontram-se nas porções mais periféricas da 

região investigada, onde a US-ZC-01 ocorre sobre a camada arenosa pleistocênica (Figura 

17). Já ao avaliar as espessuras de cada uma das duas unidades sedimentares que 

compõem o depósito lamoso central, verifica-se que a US-ZC-01 apresenta os maiores 

valores, variando entre 1,5 e 12,3 m (média de 5,2 ± 1,3 m) (Figura 18-A), enquanto que 

a US-ZC-02 varia entre 0 e 7,5 m (média de 0,8 ± 1,2 m) (Figura 18-B). 

Figura 17 - Espessura total de sedimentos na ZC.  

Área tracejada: sem informação da espessura da camada sedimentar. 
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Figura 18 - Espessura da US-ZC-01 (A) e US-ZC-02 (B).  

Área tracejada: sem informação da espessura da camada sedimentar. 

 

5.2.2.2 Características Sedimentares 

Os teores de areia, silte e argila ao longo do T2 variaram, respectivamente, entre 5,7 e 

57,8%, 40,5 e 90,4% e 1,6 e 4,0%. Por sua vez, os teores de areia, silte e argila ao longo 

do T3, variam entre 12,5 e 68,5%, 30,3 e 63% e 1,3 e 4,2%. No geral, tem-se que os teores 

de lama sobressaem-se os de areia em 92 e 65% do comprimento da US-ZC-01 resgatado 

pelo T2 (média total de lama de 69,4 ± 15,0%) e T3 (média total de lama de 56,6 ± 12,7%), 

respectivamente. Assim, nota-se uma variação horizontal na distribuição granulométrica 

da US-ZC-01 marcada pelo engrossamento do sedimento para sul (Figura 19-A e B). 

Toda essa dominância de sedimento lamoso, mais especificamente siltoso, aponta para a 

ocorrência de uma ampla camada síltica arenosa intercalada por lâminas sílticas e areno 

siltosas ao longo do T2, sendo estas recorrentes na porção mais inferior e aquelas na 

porção mais superior (Figura 20-A). Ao longo do T3, também foi observado a ocorrência 

de uma ampla camada siltica arenosa. Diferentemente da observada ao longo do T2, essa 

é marcada por intercalações, ao longo de todo seu comprimento, apenas por laminas areno 

siltosas (Figura 20-B). 

 

A B 
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Figura 19 - Distribuição granulométrica dos sedimentos ao longo do T2 (A) e T3 (B).  

 

Figura 20 - Classificação textural dos sedimentos ao longo do T2 (A) e T3 (B)  

segundo o diagrama de Folk (1954).  

 

Ao analisar a distribuição vertical do tamanho médio, observa-se que ao longo do T2 o 

mesmo varia entre 4,3 e 5,7 ϕ, ou seja, entre silte muito grosso e silte grosso. No geral, a 

dominância de silte grosso ocorre do topo até a profundidade de 67 cm, enquanto que a 

dominância de silte muito grosso ocorre desde a profundidade de 107 cm até a base do 

testemunho. Entre as duas porções (67 - 107 cm), observa-se a ocorrência de uma mistura 

entre as duas classes granulométricas (Figura 22-A). Já no T3, o tamanho médio variou 

entre 3,8 e 5,6 ϕ, alterando-se, portanto, entre areia muito fina e silte grosso. A ocorrência 

de areia muito fina foi pontual entre os 62 - 64 cm, sendo todo o resto caracterizado pela 

ocorrência de silte muito grosso e silte grosso (Figura 21-A).  

A B 

A B 



48 

 

Quanto ao grau de seleção, tem-se que o mesmo variou entre 1,4 e 1,8 ϕ no T2 (Figura 

21-B) e entre 1,2 e 1,8 ϕ no T3 (Figura 22-B). Assim, ambos os registros sedimentares 

apresentaram um baixo grau de seleção, sendo classificados majoritariamente como 

pobremente selecionados. 

 

.   

Ao avaliar os teores de M.O., tem-se que os mesmos variaram no T2 entre 6,9 e 16,0%, 

apresentando uma média de 10,4 ± 1,7% (Figura 23-A) e, já no T3, variaram entre 0,2 e 

9,8%, apresentando, por sua vez, uma média de 4,8 ± 2,4% (Figura 24-A). Portanto, 

verifica-se que assim como na distribuição granulométrica, também ocorre uma variação 

horizontal nos teores de M.O. com redução em direção ao sul. Não foi observada uma 

correlação significativa entre os teores de M.O. com os demais parâmetros analisados. 

Já em relação aos teores de CaCO3, os mesmos variaram entre 0,3 e 13,5%, apresentando 

uma média de 6,1 ± 3,4% no T2 (Figura 23-B), e entre 4,8 e 11,4% com uma média de 

7,4 ± 4,8% no T3 (Figura 24-B). Assim, verifica-se o aumento nos teores de CaCO3 em 

direção ao sul. Por fim, tem-se que tais teores apresentaram uma correlação moderada 

negativa com o tamanho médio no T2 (r= -0,51) e não significativa no T3. 

 

 

Figura 21- Tamanho médio (A) e grau de 

seleção (B) dos sedimentos ao longo do T2. 

Figura 22- Tamanho médio (A) e grau de 

seleção (B) dos sedimentos ao longo do T3. 
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No T2, a idade média da base do testemunho (152 - 155 cm) foi equivalente a 1.702 

(1.817 - 1.588) anos cal. A.P. Assim, tem-se que a porção mais superficial da US-ZC-01 

é holocênica. 

5.2.3 Adjacências da Zona Sul 

5.2.3.1 Unidades Sedimentares: Identificação e Características 

A interpretação dos perfis sísmicos levantados ao longo do setor centro-sul (Santos - 

Peruíbe), aos arredores da ZS, aponta para a ocorrência de uma penetração do sinal 

sísmico sob o domínio de areia muito fina, como mostrado anteriormente na Figura 15. 

O domínio superficial de sedimento arenoso no setor centro-sul da área de estudo também 

foi comprovado pelas análises sedimentológicas realizadas ao longo do T4, testemunho 

este coletado a aproximadamente 25 km da foz do rio Peruíbe. A partir da distribuição 

granulométrica desse testemunho, observa-se que os primeiros 20 cm do registro 

sedimentar são marcados por teores de areia de, no mínimo, 80%, sendo os primeiros 5 

cm caracterizados pela ocorrência de 100% desta fração granulométrica. Sob este 

domínio arenoso, nota-se uma tendência no incremento dos teores de sedimentos lamosos 

em direção à base do testemunho. Sendo assim, tem-se que os teores de areia superam os 

de lama ao longo dos primeiros 75 cm, apresentando um teor médio de 68,5 ± 16,1%. 

Abaixo dos 75 cm, este teor médio cai para 29,9% ± 15,1%, indicando o incremento dos 

Figura 23 - Teores de M.O. (A) e CaCO3 (B) 

dos sedimentos ao longo do T2. 

 

 

Figura 24 - Teores de M.O. (A) e CaCO3 (B) 

dos sedimentos ao longo do T3. 

 

. 
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teores de lama que atingem, consequentemente, uma média de 70,1 ± 15,1%. Desses, 64,3 

± 13,3% referem-se aos teores de silte e 5,8 ± 1,9% aos teores de argila. Portanto, observa-

se a dominância de silte sobre argila na composição desta fração lamosa, assim como nos 

demais testemunhos analisados (Figura 25). 

Figura 25 - Distribuição granulométrica dos sedimentos ao longo do T4. 

 

A variação granulométrica descrita anteriormente é refletida, texturalmente, na 

ocorrência de uma camada superficial majoritariamente areno siltosa e uma uma basal 

siltica arenosa. Entre as mesmas, observa-se uma transição entre ambas as texturas 

(Figura 26). 

Figura 26 - Classificação textural dos sedimentos ao longo do T4 segundo o diagrama de Folk (1954). 
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Quanto ao tamanho médio, tem-se que o mesmo variou entre 2,4 e 6,4 ϕ, marcando assim 

uma variação entre areia fina e silte médio. Embora ocorram algumas oscilações, observa-

se no geral uma redução do tamanho médio em direção à base, de forma quase que linear 

(Figura 27-A). Já em relação ao grau de seleção, verifica-se que o mesmo variou entre 

0,5 e 2,3 ϕ, apontando uma gradação entre um sedimento moderadamente bem 

selecionado e muito pobremente selecionado. No geral, estes ocorrem na porção mais 

basal e aquele na porção mais superficial, onde encontra-se o domínio de areia (Figura 

27-B). 

Figura 27- Tamanho médio (A) e grau de seleção (B) dos sedimentosao longo do T4. 

 

No geral, a partir dessas análises sedimentares, foi possível identificar a ocorrência de 

duas unidades sedimentares, uma superficial, com aproximadamente 75 cm de espessura, 

nomeada como US-ZS-01 e composta por sedimentos mais grossos, e uma basal, mais 

espessa, nomeada como US-ZS-02 e composta por sedimentos mais finos. Segundo a 

Figura 28, verifica-se que assim como observado nos perfis da ZN e ZC, toda a camada 

sedimentar deste depósito lamoso também se encontra limitada em sua base pelo 

embasamento rochoso Pré-Cambriano. 
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Figura 28- Perfis sísmicos mostrando as unidades sedimentares US-ZS-01 e US-ZS-02 sobre o embasamento rochoso ao longo das adjacências da ZS. 
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Em relação aos teores de M.O., tem que os mesmos variam ao longo de toda a coluna 

sedimentar entre 0,2 e 8,2 %, apresentando uma média de 3,4 ± 1,8% (Figura 29-A). Já 

os teores de CaCO3 variaram entre 0,4 e 15,59%, apresentando uma média de 7,0 ± 4,1% 

(Figura 29-B). Para ambos os parâmetros os maiores valores são encontrados 

majoritariamente ao longo da porção mais intermediária, tendendo a diminuição em 

direção à superfície e à base. Diferentemente dos teores de M.O., os teores de CaCO3 

apresentaram uma distribuição mais caótica, com a ocorrência de diversos picos seguidos 

por mínimos. Por fim, não foram encontrados graus de correlação significativos entre os 

mesmos e as demais variáveis analisadas.  

Figura 29- Teores de M.O. (A) e CaCO3 (B) dos sedimentos ao longo do T4. 

 

A partir da datação isotópica, verifica-se que a base do T4 (124 - 126 cm) apresenta uma 

idade média pleistocênica de 20.396 (20.587 - 20.205) anos cal. A.P. A segunda datação 

realizada ao longo desse testemunho aponta a ocorrência de uma idade holocênica na 

parte mais superficial, sendo os primeiros 30 cm marcados por uma idade média de 4.228 

(4.365 - 4.091) anos cal. A.P. Assim, pode-se dizer que a US-ZS-01 teve sua formação 

iniciada durante o Holoceno e a US-ZS-02 durante o Pleistoceno.  
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6 DISCUSSÃO 

6.1 DOMÍNIO ARENOSO SUPERFICIAL 

A porção da plataforma continental paulista entre São Sebastião e Peruíbe é dominada, 

até a isóbata de 60 m, por uma cobertura sedimentar arenosa composta majoritariamente 

por areia muito fina com um bom grau de seleção. No geral, essa plataforma vem sendo 

estudada no ponto de vista sedimentar desde a década de 70 e, apesar de determinadas 

diferenças, provavelmente relacionadas ao uso de diferentes malhas amostrais e escalas 

de interesse, a dominância de sedimento arenoso é unanimemente registrada (Kowsmann 

e Costa, 1974; Rocha et al., 1975; Corrêa, 1980; Furtado et al., 1984; Furtado e Mahiques, 

1990; Mahiques et al., 1999; Mahiques et al., 2004). 

Segundo Mahiques et al. (1999, 2002), toda essa dominância arenosa ocorre ao longo da 

região como sendo um reflexo da interação entre a hidrodinâmica e a morfologia local, 

de forma que a orientação da linha de costa, a disposição das isóbatas e a ausência de 

grandes modificações no relevo submarino induzem uma ação mais efetivas das ondas de 

sul na região. Yokoyama (2012) verificou que quando máximas, tais ondas tendem a 

remobilizar uma área que se estende desde a costa até, aproximadamente, as isóbatas de 

45 (verão) e 64 m (inverno). Adicionalmente, o autor identificou probabilidades de 

remobilização de sedimentos siltosos superiores a 50% até a isóbata de 20 e 40 m, sendo 

essa remobilização observada sob condições hidrodinâmicas médias e máximas, 

respectivamente. Assim, a partir da remobilização do fundo perante essa hidrodinâmica, 

os sedimentos lamosos tendem a ser erodidos e transportados, contribuindo para a 

ocorrência de elevados teores de areia nas porções mais rasas da plataforma. 

Como consequência dos baixos teores de CaCO3 (≤10%) encontrados ao longo do 

domínio arenoso, nota-se, segundo a classificação proposta por Larsonneur et al. (1982), 

a predominância de sedimentos litoclásticos ao longo da área de estudo. Baixos teores de 

CaCO3 encontrados ao longo da região investigada neste estudo também já foram 

descritos por Mahiques et al. (1999, 2004) e Rodrigues et al. (2003). Segundo Martins e 

Coutinho (1981), esses baixos teores podem estar diretamente associados às condições 

climáticas locais. 

Mesmo que de forma reduzida, observa-se uma tendência no aumento dos teores de 

CaCO3 em direção às regiões mais profundas. Essa tendência é evidenciada neste trabalho 
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pela ocorrência pontual de depósitos litobioclásticos entre as isóbatas de 30 e 60 m que, 

segundo a cartografia sedimentar proposta por Figueiredo e Tessler (2004), compõem 

uma zona de transição que precede depósitos bioclásticos mais profundos. Segundo 

Martins e Coutinho (1981), tais depósitos litobioclásticos transicionais se apresentam na 

forma de bancos, sendo formados sobretudo por conchas cascalhosas pouco fragmentadas 

de origem relíquia, marcando assim a ocorrência local de zonas com altos teores de 

CaCO3 e cascalho, como observado ao longo da cartografia sedimentar realizada da área 

de estudo. 

Assim como os depósitos litobioclásticos transicionais, grande parte da cobertura 

sedimentar arenosa terrígena identificada ao longo da área de estudo também é 

interpretada como sendo relíquia. Essa, formada principalmente por areias quartzosas 

litorâneas, tem sua origem associada à submersão da antiga planície costeira durante a 

primeira transgressão marinha holocênica (Transgressão de Santos) (Martins et al., 1975; 

Martins e Coutinho, 1981). A partir de datações isotópicas realizadas nos sedimentos da 

plataforma continental do Embaiamento de São Paulo, Mahiques et al. (2011) verificaram 

a ocorrência de inversões nas idades dos mesmos ao longo da coluna sedimentar, 

identificando assim um retrabalhamento dessa cobertura arenosa relíquia que pode estar 

sendo induzido tanto por fatores hidrodinâmicos quanto por atividades biológicas. 

Nittrouer et al. (1986) pontua que camadas sedimentares relíquias expostas e 

retrabalhadas são características de regiões marcadas pela ausência de um expressivo 

aporte sedimentar moderno. A ausência desse aporte sedimentar moderno ao longo da 

plataforma continental paulista é refletida nas baixas taxas de sedimentação locais que, 

segundo Mahiques et al. (2011), variam entre 2 e 68 cm a cada mil anos. Em porções das 

plataformas continentais do Espírito Santo e da Bahia, adjacentes a expressivos fluxos 

fluviais, por exemplo, essas taxas são de 200 e 810 cm a cada mil anos, respectivamente 

(Patchineelam e Smoak, 1999).  

Assim, pode-se inferir que a origem relíquia da cobertura sedimentar arenosa da área 

investigada neste trabalho está diretamente associada à escassez de expressivos fluxos 

fluviais. Ao analisar as descargas fluviais ao longo da plataforma continental paulista, 

tem-se que o rio Iguape e o rio Juqueriquerê, ambos localizados fora da área de estudo e 

considerados como os principais rios locais, apresentam vazões de aproximadamente 

435,0 e 2,79 m3•s-1, respectivamente (Mahiques et al., 1999; Vieira et al., 2018). Esses 
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valores são muito baixos quando comparados com alguns outros rios que desaguam na 

costa sul americana, como o rio Paraíba do Sul (1.130 m3•s-1) e o rio da Prata (25.000 

m3•s-1) (Guerrero et al., 1997; Luiz e Oliveira, 2017). 

6.2 ZONAS DE DEPOSIÇÃO DE LAMA E SEUS DEPÓSITOS LAMOSOS 

Apesar de toda a cobertura arenosa que cobre grande parte da plataforma continental 

paulista, três zonas dominadas por deposição de sedimentos lamosos foram identificadas 

ao longo da região. Anteriormente ao presente estudo, deposição de lama já havia sido 

identificada nas proximidades da baía de Santos por Mahiques et al. (2016).  

Vale ressaltar que embora tenham sido identificadas zonas de deposição de lama, esse 

resultado contrasta com aqueles obtidos em alguns trabalhos já realizados na região. 

Quanto aos contrastes, assume-se diferenças quanto a densidade de amostras, assim 

como, a escala na qual as mesmas foram utilizadas e a ausência de outros métodos de 

investigação do fundo marinho, pois apesar de ocorrerem, tais zonas apresentam uma 

distribuição pontual ao longo da área de estudo e, consequentemente, tendem a ser 

mascaradas quando investigada de forma superficial. 

6.2.1 Composição e Possíveis Fontes de Sedimento 

Os depósitos lamosos identificados junto às zonas de deposição de lama são 

sedimentologicamente caracterizados por uma mistura entre areia, silte e argila. No geral, 

tem-se que essa mistura sedimentar é comumente encontrada na maioria dos depósitos 

lamosos já identificados ao longo das plataformas continentais mundiais (Nitrrouer et al., 

1986; Hanebuth e Lantzsch, 2008; Liu et al., 2014; Vieira et al., 2018).  

Notou-se que embora tenha ocorrido a presença de argila ao longo dos depósitos, os teores 

da mesma nunca excederam 9%. De certa forma, baixos teores de argila já eram 

esperados, uma vez que teores exorbitantes dessa fração granulométrica são encontrados 

em depósitos lamosos adjacentes a expressivos cursos fluviais, como aqueles encontrados 

ao longo da plataforma continental amazônica e uruguaia associados, respectivamente, 

ao rio Amazonas e ao rio da Prata (Kuehl et al., 1996; Lantzsch et al., 2014). 

Também foi notado que os valores encontrados para os teores de lama ao longo do 

testemunho coletado sobre o depósito mais ao norte (T1) foram inferiores aos valores 

referentes aos teores de areia. Baixos teores de lama ao longo de depósitos lamosos já 
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foram identificados por outros autores, sendo os mesmos associados a uma tendência de 

diminuição dos teores de silte e argila em direção às suas extremidades por fatores 

diversos, como mostrado por Dias et al. (2000) e Dubrulle et al. (2007). Essa variação 

pôde ser registrada também ao longo dos testemunhos coletados sobre o depósito mais 

central (T2 e T3). Esses, espaçados um do outro a aproximadamente 3,5 km, apresentaram 

diferentes teores médios de lama, sendo identificada uma tendência no afinamento dos 

grãos para norte possivelmente associada, neste caso, com a hidrodinâmica local. 

Assim como grande parte da cobertura sedimentar arenosa, os depósitos lamosos 

identificados neste trabalho também são formados por sedimento litoclásticos de acordo 

com a classificação de Larsonneur et al. (1982). A ocorrência de sedimento lamoso 

litoclástico nos ambientes de plataforma é comumente atribuída às descargas fluviais, 

uma vez que 90% das cargas sedimentares dos rios são compostas por sedimentos 

lamosos de origem continental (Milliman e Mead, 1983). Diversos são os estudos que 

apontam tal correlação (Nittrouer et al., 1985, 1986; Kuehl et al., 1996; Lobo et al., 2004; 

Crockett et al., 2008; Nizou et al., 2010; Xu et al., 2012). 

Apesar da inexistência de fluxos fluviais expressivos ao longo da plataforma continental 

paulista, Mahiques et al. (1999) verificaram a influência dos pequenos cursos fluviais na 

formação de uma fonte sedimentar linear responsável pelo suprimento de sedimento fino 

e matéria orgânica para a região ao norte da ISS. A importância dessa fonte sedimentar 

no provimento de sedimento lamoso para a região também foi posteriormente constatada 

por Vieira et al. (2018). Assim, apesar da baixa contribuição, o papel dos pequenos fluxos 

fluviais locais no fornecimento de sedimento lamoso para a plataforma não pode ser 

completamente descartado, principalmente durante o verão austral, período este marcado 

pela ocorrência das maiores taxas de precipitação ao longo de todo o litoral paulista. 

Assim, ao avaliar a área de estudo em específico, verifica-se que tanto o depósito central 

quanto o depósito sul estão localizados nas proximidades de desembocaduras fluviais, 

podendo suas cargas sedimentares terem contribuído ao longo do tempo para a formação 

dos referidos depósitos. Diferentemente do depósito central e sul, o depósito norte não se 

encontra nas proximidades de uma desembocadura fluvial. Apesar dessa ausência de um 

fluxo fluvial, sedimentos lamosos podem ter sido fornecidos para a região pelo CSS que, 

sob condições de tempo bom, exporta pela sua saída sul sedimentos lamosos, como 

mostrado por Alcántara-Carrió et al. (2017). 
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6.2.2 Fatores de Controle 

Uma vez aportado para o ambiente marinho, os sedimentos estão sujeitos ao transporte e, 

posteriormente, à deposição. No geral, o transporte é influenciado pela hidrodinâmica 

local, sendo a mesma responsável por transportar sedimentos por longas distâncias até 

que ocorra a sua deposição. Aos arredores da ISS, por exemplo, o deslocamento 

transversal à linha de costa da AC durante o verão juntamente com o meandramento da 

CB, aumenta consideravelmente o transporte de sedimento em suspensão para a porção 

mais externa da plataforma, auxiliando assim a deposição de lama nas regiões mais 

profundas (Mahiques et al., 2002). 

No caso da porção central da área de estudo, nas proximidades de Santos, Coelho (2011) 

identificou que a morfologia local, marcada pela ocorrência da ilha da Moela, em 

associação com a hidrodinâmica, favorece a criação de uma zona de sombra entre a 

mesma e a Ponta da Manduba, onde é possível identificar uma redução na altura 

significativa da onda de aproximadamente 60% quando comparada com o restante da 

plataforma. Assim, a formação dessa zona de sombra hidrodinâmica favorece a deposição 

de sedimentos finos no local, principalmente durante a passagem de frentes frias, quando 

é observada, ainda segundo Coelho (2011), uma advecção da pluma sedimentar do 

sistema estuarino de Santos para nordeste, em direção à Ponta da Manduba. 

A influência do afloramento rochoso na redução das condições hidrodinâmicas também 

pôde ser verificada mais ao norte da área de estudo. Vieira et al. (2018) observaram que 

sob condições de ondas de leste, a ISS tende a criar uma área de sombra hidrodinâmica 

ao sul da mesma, o que pode favorecer a deposição de sedimento lamoso. Assim, a 

associação entre a hidrodinâmica, morfologia e a exportação de sedimento lamoso pela 

saída sul do CSS sob condições normais, pode favorecer o fornecimento e a deposição de 

lama nas proximidades da ilha Montão de Trigo. 

Além de ter ocasionado a deposição de sedimento lamoso, a redução na hidrodinâmica 

nesses locais pode ter favorecido também a deposição de matéria orgânica, uma vez que 

ambas partículas tendem a apresentar velocidades de assentamento similares (Tyson, 

1995). A deposição preferencial de matéria orgânica junto às zonas de baixa energia já 

foi reportada em diferentes ambientes nas proximidades da área de estudo, como no 

sistema estuarino de Santos (Siqueira et al., 2006) e na baía de Ubatuba (Burone et al., 

2003). 
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Foi observado também que além de atuar como barreira, favorecendo a criação de zonas 

de sombra hidrodinâmica, o embasamento rochoso, quando presente abaixo do registro 

sedimentar, como identificado neste trabalho, tende a controlar a espessura dos depósitos 

lamosos. Como reflexo, são identificados múltiplos depocentros associados aos vales 

estruturais formados pela irregularidade da superfície do embasamento.  

Essas influências do embasamento rochoso no controle dos depósitos lamosos também já 

foram identificadas em outros locais, como ao longo da plataforma continental portuguesa 

(Drago et al., 1999) e do estreito de Escagerraque na Noruega (Gyllencreutz et al., 2005). 

No geral, tais depósitos são classificados, de acordo com Hanebuth et al. (2015), como 

mud entrapments. Como características, tendem a ocorrer em locais das plataformas que 

existem fatores responsáveis pelo trapeamento de sedimento, sendo encontrados, 

portanto, tanto ao redor de elevações quanto ao longo de depressões. 

6.2.3 Formação 

A ausência de registro sedimentar entre os depósitos lamosos quaternários e o 

embasamento rochoso pré-cambriano indicam que, durante as fases iniciais de oscilação 

do nível do mar, altamente erosivas (Catuneanu, 2002), a camada sedimentar depositada 

sobre o embasamento foi erodida, fazendo com que o mesmo ficasse totalmente exposto. 

Após a sua exposição e a redução das velocidades oscilações do nível do mar, os 

ambientes sedimentares se reorganizaram e, assim, os espaços de acomodações criados 

passaram a ser preenchidos dando origem aos depósitos identificados. O mesmo também 

foi observado por Dias (1989) ao longo da Baía de Guanabara (RJ). O autor identificou a 

ocorrência de uma intensa deposição de lama associada a inundação da bacia de drenagem 

durante a transgressão marinha holocênica, sendo essa deposição localizada tanto sobre 

uma fina camada de areias fluviais pleistocênica quanto sobre o embasamento rochoso. 

Assim, embora possa ocorrer um suprimento moderno de sedimento fino para esta porção 

da plataforma, o que pode atuar no desenvolvimento atual dos depósitos lamosos, as 

análises dos mesmos indicam que suas gêneses se encontram associadas a diferentes 

estágios dos ciclos de variação do nível do mar (Figura 30). Além disso, pôde-se verificar 

também que a porção investigada da US-ZS-02 foi formada durante o Pleistoceno por 

processos subaéreos, enquanto que as porções investigadas da US-ZN-01, US-ZC-01 e 

US-ZS-01, todas holocênicas, foram formados de forma submersa, por processos sub 

aquosos.  
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Figura 30- Curva de VNRM ao longo dos últimos 30.000 anos A.P. (Correa, 1996) juntamente com as 

idades das unidades sedimentares lamosas identificadas e datadas. 

 

Diferentemente do observado no setor centro-sul, aos arredores da ZS, o setor centro-

norte da área de estudo não apresentou uma deposição de lama pleistocênica sub 

superficial. De certa forma, pode-se inferir que a ocorrência dessa deposição nas 

adjacências de Peruíbe pode estar associada ao aumento do distanciamento entre a Serra 

do Mar e a linha de costa em direção ao sul, o que favorece a formação de planícies 

costeiras mais extensas e, consequentemente, sistemas de drenagem mais desenvolvidos 

quando comparado com a porção mais ao norte (Mahiques et al., 1999). Durante eventos 

de tempestades, esse depósito lamoso pleistocênico sub superficial pode ser facilmente 

exposto à superfície mediante a erosão da fina camada superficial mais arenosa que o 

recobre. A partir da contínua erosão, o material pode ser remobilizado e transportado para 

a porção mais costeira. 

Para finalizar, vale mencionar que depósitos lamosos associados exclusivamente a 

processos modernos também são encontrados ao longo das plataformas continentais. 

Leseuer et al. (1996), por exemplo, identificaram ao longo da plataforma continental 

adjacente a região da Aquitânia, na França, um depósito holocênico associado, 

exclusivamente, ao intenso aporte sedimentar induzido por atividades antrópicas de 

degradação das áreas adjacentes ao estuário da Gironda. Influências antrópicas modernas 

também já foram identificadas nas proximidades do depósito central identificado neste 

trabalho, mais especificamente, nas adjacências da Ponta da Manduba. Nessa região, 

entre a década de 60 e 80, foram despejadas diversas quantidades de material dragado 

oriundos das atividades de dragagem do canal do Porto de Santos (Rocha, 2003). Tal fato 

pode ter contribuído em parte para o suprimento sedimentar lamoso da região, porém a 

partir da idade e espessura do depósito, acredita-se que tal influência seja mínima, 

limitada a porção mais superficial do registro sedimentar. 
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7 CONCLUSÕES 

A área investigada é dominada por areia muito fina terrígena. Em função da constância 

dos fatores hidrodinâmicos, esta cobertura arenosa, majoritariamente relíquia, apresenta 

um bom grau de seleção. 

Apesar do baixo suprimento sedimentar imposto pela baixa capacidade dos rios presentes 

ao longo da costa paulista, o que favorece a dominância de uma cobertura arenosa relíquia 

na região, a área de estudo é marcada pela ocorrência de três depósitos lamosos 

quaternários. Esses depósitos encontram-se associados a três zonas distintas de deposição 

de lama nas proximidades de São Sebastião, Santos e Peruíbe.  

Sedimentologicamente, os depósitos lamosos identificados apresentam uma variação 

granulométrica vertical entre areia, silte e argila, sendo a fração de silte sempre superior 

à de argila. Essa variação granulométrica observada ao longo dos depósitos dá origem a 

cinco unidades sedimentares distintas. Além da variação granulométrica vertical, tais 

depósitos também apresentam variações horizontais impulsionadas pela hidrodinâmica. 

Quanto às unidades sedimentares, tem-se que o depósito central, localizado nas 

proximidades da ilha da Moela, é formado por unidade mais antiga (US-ZC-02) e uma 

outra mais moderna (US-ZC-01). Ambas ocorrem concomitantemente na porção mais 

central do depósito. No geral, a US-ZC-01 apresenta uma espessura média (5,2 ± 1,3 m) 

superior à da US-ZC-02 (0,8 ± 1,2 m). Já o depósito norte, localizado aos arredores da 

ilha Montão de Trigo, é formado por uma única unidade sedimentar, a US-ZN-01, 

marcada por uma espessura média de 5,2 ± 1,1 m. Em ambas os depósitos, as maiores 

espessuras ocorrem devido ao preenchimento dos vales estruturais formados pela 

irregularidade da superfície do embasamento rochoso Pré-Cambriano. 

Diferentemente do depósito central e norte, não foi possível descrever a porção 

identificada pela cartografia sedimentar do depósito sul presente nas proximidades da 

desembocadura do rio Peruíbe. Porém, foi verificado que grande parte da porção centro-

sul da área de estudo, entre Santos e Peruíbe, é marcada pela ocorrência de deposição de 

lama sub superficialmente. Nas adjacências da ZS, esse depósito é composto por duas 

unidades sedimentares, uma superficial mais fina composta por sedimentos mais grossos 

(US-ZS-01) e uma basal mais espessa composta por sedimentos mais finos (US-ZS-02).  
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Os baixos teores de CaCO3 identificados ao longo dos depósitos lamosos indicam a 

proveniência terrígena do sedimento lamoso, possivelmente aportado para a região pelos 

fluxos fluviais. Além do rio Peruíbe e do sistema estuarino de Santos, considerados neste 

trabalho como sendo os principais responsáveis pelo fornecimento sedimentar para o 

depósito sul e central, respectivamente, o canal de São Sebastião sob condições 

específicas pode atuar como uma fonte sedimentar para o depósito localizado nas 

proximidades da sua saída sul, ao redor da ilha Montão de Trigo. 

O embasamento rochoso pré-cambriano, aflorante ou não, tende a controlar a distribuição 

e a espessura dos depósitos lamosos, sendo possível a formação de múltiplos depocentros 

associados aos vales estruturais do mesmo. Como consequência desse controle, esses 

depósitos são localizados ao longo da mesma faixa batimétrica, onde o embasamento 

aflora ou se encontra em menores profundidades abaixo do leito marinho. 

Os depósitos identificados estão associados ao preenchimento dos espaços de 

acomodação oriundos das fases transgressivas e regressivas marinhas quaternárias. 

Diferentemente da porção investigada da US-ZS-02, formada durante o Pleistoceno por 

processos subaéreos, as porções investigadas da US-ZN-01, US-ZC-01 e US-ZS-01 

foram formadas durante o Holoceno, de forma submersa por processos sub aquosos. 

Assim, pode-se inferir que os depósitos identificados foram formados em estágios 

diferentes, de forma independente. 
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