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rJc localizaçâo da ár'ea clc cstudo.
Mapa dc Jooaliznção da lìstaçäo Ecológìca Juróìa-ltal.ins (cm verdc).
Al.cdoudar'cnr.o scgurdo wadcll (1932). os l3 ci'culos rnonorcs coucspo'tlcrn
¡r.rs ciror¡los insclitos nos oanlos col)vcxos da iuragcrn (adaptldo dc Mclane
I()95).
Classcs dc alrcdondâtncltto para courpar.açäo gráfica, scguu<Io Müller (19(r7).
'l'ipos dc dcfcitos na rctlo cristalina, Da
csqucr.da par.a a direita: fall.a dc íon
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5.1
5'2'
5.3
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Mapa

3.2
J.3

4.J

DI]j

ncgativo, íon ncgat"ivo intcrsticial c ìnrpurcza substitujndo um íon positivo
(Ailkcn, l9tl5).
6lálico dc det.c'rìiuaçäo <Ja palcodosc ¡rclo'rétodo das tloscs adicion¡is. Go ó a
'l'LlL,OlJ Lesitlual; N ó a ]'LlÌ-Oìj natural; N+lpcN+2Þcon.espon<lcu¿ì
'l'1,/l,Oll das arnostlas narurais com doscs
adicionais (Àdap[arlo dc Aitkón, l!)li5).
'l'crrniuolo¡¡ia rsada
tlcsig'açño
<ic
várìas píìrtcs corstiruilllcs rlas zorr¿rs
llrra
r:oslcir as cr. ço'fìo,t. oo¡n uroclclcrs dc <ltrl-los aulotos (atia¡rtado tlc Srrguìo
t99))
C'rtc csqr.rcrrrírtico dc u'r c'rlä' lit.râ'co, l) ItcsLiuga = cordão lit<xíìrrco, 2)
l,a¡pn. 3) Occnrrc; zl) Iiribasanrcut.o c¡istllirro (bascarlo cm lligaLclla, 1946).
Ccrrt.c csqrrouriitico rla z-ura do rcst_iuga. l. Ircixc dc rc-sting¿ (ócacå -t-ktge), )-. y alc
dc resl.irrga; 3. Aluviõcs tcrrosllcs, pan(rrnais ou ntíutgucs; 4. I]lrrbnsau;crnlo
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oristalirro; 5. Occano (bascado cur 13igarella, 1946).
Modolos csr'ar-ig'zificos pa'a ba.ci.as clástioas couro função da variaçâo d. rrivcl
do rnaL (lìs l), r'azão dc sr¡bsidôrcin (lìs) c mzio dc dcposição (l{tt) (adnptado rlc

Moslorv, 1990).

Prog'adação dc praia arcuosa (csqucnrritico): l- a.cia, 2 - dcpósitos l¿urosos cla
z-o'a tlc trarrsição. 3 - oordöcs do arcia; 4 - cuÌbasalnorìto crisl.ali'cl; lru4r - rrivcl
nródio dc ¡:r'cantar (adaptado do Mcndcs, 1984).

cllassilicação r'o'fológica

e

ilust'.çõcs csqucnráticas de tfiuras fiurtais

csl.abolccidas do surlcstc da ,¡\ustr¿iliíì (ad.lptado de Llcsp, l98g).
liotos aórcas cla tlcsenrbocadura tlo ¡.io Una do p¡clado eln 1962 c 1973. N<far
nrudalça da dcscrnbocarlur.a ¡rar.a
Fcfos aér'cas do rio lìibcira clc ìgLrapo cul 1973 e 2000. Notar', cntro as dr¡as rlar¡s,
crcscilltcnl.o da ¡tonta sLrl da plaia da Jur.éia para

Nli.

SW.

Clonlõss likl.âncos com orictrtação SE-NW, acljacente à ¡ccntriìncia
¡ra lcocs tu arirroJagul lnr do lio Su¿i Mirim (cxtr.cmrdadc sudocste da praia rJa

.luróia).

Esboço gcológico da ¡raltc uordcsl.o da plalícic da Juréi¡. Na partc mais iutcnra
da ¡rlaníoie, rota-sc a prcscnça tlc palcocs¡rorão arc.oso colll rumo cie crcsci'rc'to
pala SW, tcntlo o rnaciço da Jur.óia corno ponto dc lixação. Na pattc uìais oxtcrna,
o I'cchanrcnto da palcolagLrna adjaocntc ao,lo'o da Juréia estaria rciaciorad<l ¿ì
intcnsificaçíio da tlcriva litor'íìnca par.a NÐ dcvitln à migr ação, parn SW (;osição
al.rurl), da rlcsclnbocadura do lio lì.ibcila dc lguapc.
lralósìa c'r duua lìo'tal i'cipic'tc cor' sóLics dc cstrâtificação plaroïaralcla
(lbulo 2- Arrcxo 2).
li'alósia cln dutra fiolt¿rl cst¡bclccida. Notar goolncû.ia orxlulada (htunnncl,:y) dir

- Âncxo 2).
li'alósia crl tlu¡a fiontal i'ci1;icntc corn su¡rcrfìcie convexa e tluas sé¡ics tlc
cst'atihcaçõcs, sclìdo a atitrdc das cst'atilìcaçõcs na seric sr4reriol acornpar ratla
¡rcln convexidatlc tla su¡rcrficic dcpclsicional atual (porrto 4 - Âucxo 2).
srrpcr'lìcrc da durra (Poutcl 3
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'l'crraço clc durtas
liolttais inci¡riolt-os rccobrindo falésias dc dunas frr.tais

cstabclccidas (pouto 5 _,{ncxo

Va'açño dos tcorcs dc alcia

5.10
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5'13

fira na zona dc cspraiarnc'to

dunas fiontais da ¡rraia da l.Ìar.r a do Ula.
Varìação tlos nt,:lir'tu, grnu,rlu,ìróll icos lì¿l praia da
arrôrrralcr na porção irrtcnnctli¡il.i¡r tltr praia (krìr
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Varinçäo uos í'diccs so'rarí¡ i's cic ,rrìcr¡ is' ultr.acstávcis (ZT,r{)
c ìusr¡ír,cis(horlblcntla) cru anrosû¡s dc cs¡rairrncrito c tìurrn u.
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do..n
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Iìo'tais osi¡r¡clccidrs co'tíuuo, rc{irí'eo c coru fÌrrésia, ua
¡rraia
...Arrcxo

2).

o.r'aço-do dtrras irrcipic'rrlcs

ra fb'nrr

<ic

rlorticuros, próximo à clcselnbocadul.a

4.1

t lìolto I
Âncro 2.¡.
4/
l'r'rttjir rlr arcit r.óllca. tcrklc,tdo i fì..,lnmçio rlc rarrrpn.
å ficltc tlc falúsi:r sobLo
duna lìontal cstabclccicla rra pnia tlo Una
il,ont,r fl .-.Ã,,c"o Z).
4tt
Dsqucrua tra ,lvc'sâo rocar .r¡ rrc'iv¡ rir.rárca ua pu,:fãu
,ir.ro.rL. da priria d<r
-f
Ula, atr.ibuída à pr:scn1.a do urirciço cristalinu, q,rc ,.of.geria e lhvorcccria
o
doscnvolvi.rcllto, ucssc local, tlc piria dissipltival ,L'porçao
lnais rellcctiva da
plara coirrciclc corrr a zorn tlc dilcr.6ôucia.

tlc ¡ io

Vadaçlio ckrs aûibLrbs gr.anulonrótrìcos na pr.aia clo
lJna.
Va'iaçäo', tco'dc r'illc¡.ais posatros cm nn.ro.t,n* J"-"aprni¿rnelìto
c duua cólica
rra praìa do tJrra.
Vaiiaçäc, nos ì¡lrJiccs solna.órir.¡s dc rnìncrais ultracsávcis
(Z'r,rt) c iusrrivcis
(honrblcnrla) clì íìrìtostl.asllc csllr iiulcnto c
rh¡na ua ¡r*in.lo Uun.
Duas gc'açõcs trc dunas criric¿rs l*r
¡rurçä' ¡,t.t,u"Ji¡li,iio pr.aia da Juréia (rlorrtcr
Jur P.7 - r\rcxo 2). Notar. palcclisolo csclu.o lto colltato
cnt." as gcrflçõcs
-i*c
rrrcr'lòkrgia dô¡nica do clcpó.sito rnais novo, suiìcsti;;
a" .",uu,t"iot",',i
bloy'<nt

I

carnpo

,o

ncr¡rJms ¡t¡ cxtrculo sutrucstc da praia cra Jurúia,
trlróxirn'
tlcscrrbuc¡rlu¡a rlo rio lìit:cjlrr rlc lgrrr¡rc.
Vrl iaçiLr Lìr's arlillrlus gr;lìr¡Jolìúú i(,r. ,rn prui,r tla Jr¡rói¡t.
viìr'¡¡rçiio ro tc.r'dc rlìilclais pcsados cni a'rostr.as
dc cspraiarnc,.u c dura

49
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¡tlaia da Jur.óia.

5'?'6 vnriaçäo uu, ir,ti.".

5'27

42
(ì ,as

lla'.a do U'a. Notar Jrorrl.o

- Ancxo 2).
Facc praiai cr.dida fu.nraucrr¡ ràrósias na parf.c .elìtro-sur
da pr.aia do rJna

5't4

:i!
5'r5

e rnuito

l;.

5'll

5'z'l

2).

fi'a

sorìrar.ólios dc lnincrais ult'acsr¿iveis (Z'IR) e insrrivcrs
(iror rrblcrx.la) crn anrostras tlc cspraianrclll.o
c dura na ¡i*ìo ta t,rrUo.
-uu..
V.riaçño dos a(r'ibutos gr anuròr'ór'icos un p.,:fir ilì"

'ñi'

iudica<las as alnosl.r.as.

"rrscissa

5',fl Variaçä. rr.s iu,ri"", .u,',ntórius trc
ulrr.csrivcis (2.ì.rì) c irstrivcis
(hourblcrrda) cur aurostras dc.palcopraia'lirc.ais
,,u p".f,t fiio Uìì.
_
5.29 Classcs nornirrais dc arcdondã¡ncniu .n, g.ãor O" qunrLo no perlìl Rio LJna.
5'30 'lìi'chci'a corr 65 crn profu'rirlade
dc

o nii'J ãc água. observa-sc areia
-cc,r
arcia clc
cin¿a ,ro rrü.
¡llovavclrucrrtc rclaoiolada
hol.izonlc
pcdogônico
de
dcfcruginização
c
.a
oollcc¡llração tlc iicìdos olgíìnicos,
at¿

lnaroru ¡vcLlnclhacla na porçâo infcl.ior

59

s¿ì.

63
64

e

6f.t

5.3f
5.32

5'3J
5'34
5,35
5'36
5'37

s.J{l
5.J9
5'40

lìinr:hcira corn 75 c'r rlo p.oruudidade. obsc¡valn-sc
û.ês rror.izórtcs arcrìosos,
distintos pcJa uruclalrça clc cor: bcgc
,ra ba.sc; lr"g"
com llívcis tlc
carvõcs, na porçãO iutcnucdiriria; e "la.o,
cinza, scm cstrutrra"r"uro,
dol.rosicion¡r virívr:r
ilpíìtcutc,nctìlc ul¿ris dcfcrruginizado c rico cm utatérja-<lrgilricn,
no tol);.
va.iaçíir.r d.s aûibutos gra'ulourót.icos ro p"rni pru,ìi"ió
da Juróia.

ña

são illrlioadns fls Rltìoslríìs.

0g

abscissa

70

vn'iaçño

irnti.".' ,n,uur,i,i,is dc lui'crnis ulkrcstiivcis
1zr{; c ìr,st,iucis
'osonr arnosfrirs.rlc pllcopraia
(|orrrblcrrtla)
no pcrfil l,ln,,j"i.,ln ¡r,u¿io
cllasscs norni'ais trc arrctr<rriìalncrtu
gie." ,i"'quãiLzo no pcrf Pra.ícic tra

.lr¡róia.

l¡crfìl .lur lrl)

Z'lll

7)-

""r

l;

-

DM

tliâlrrot.ro r.édio;
ir¡rJicc ¿ilt.¿ìo/tr¡r.¡trirIirra/rr¡tilo.

Dl, _ dcsvio pa.räo, ASS _

,i

assi'trtria;

1ì0

Pc.fil Jr¡r'pr', 2; lii;- diírurcru rrótlio; Dp
-.tlcsvit-r pa,rão; ASS - assi'ufria;
Z'l l( ir¡tlicq zir erìr,/lr¡l ¡unli¡¡nÁ r¡tiltr
l'crfir Ju. pp a; ;M"_ triiuuerro rnócrio; Dp dcsvio paarão;
,A,ss '.- assirnr:tria;
-

Z'l'll
Z I ll

iltlicc

-

diilllctro ¡lótliul Dp

l)c'ril Jr¡r r'r' 6:

rJM

o'¿
__

assirrrctria;

Dp _ dcsvio pndrâo¡ ASS _

assinrcllia;

zi¡ cl¡r/lLrrrrralilla/l utilo.

lil Jur l,l' 5. DM - tli¡îrrrct.r.o lnódio:
Z'l Jl - indicc zilr îo/lr¡l.ll¡¡lill l,/n¡tilo.
I)t'¡

_ tlcsviu
¡raduìo: ÂSS

tÌiárncr', ¡ródir. Dr)

-

¿\.1

ö¿l

dcsvio padriu: ÂsS

- nssirnr:tria;
ZII( irlrlicc zirciìo/tr¡ruli¡li¡llr/r.rrtilo
5.41 Va.i.çiì. rros irxriccs solrarri'ios ric rlircrais ultracstdvcis ('.fl{)
c i'srrivcis
(hor.ntrlcrrdir) cur aruoslr.as.dc palcopraìa no pcrlil
lìiü ltibcira dò lgua];c.
_
tì6
5'42 (il¡sscs uonrirais dc ar rctrorxì¡rnc'tu gião, ,tr
no pcrfil Rio nibcira
iln;;o
tlc lgua¡rc
",u
1,7
6'l Ì;llclo ia ¡rrogradaçä. d, ¡rr.'icic úr u'a-Juróia a¡;ós a for'rnção tr's
sisrcuras
trt ¡rllnicic rkr ri,r.lJ¡¡¡ 11,¡ I,rclado c unlc'-l:re¡ira rra pla¡icic
rla Jrrróia. rr.l
., 1 r'rngrir(lariìo
l]:l'.1-flçlll, rrìur)u(¡)¡ìiì
\).¿
tra plarrícic do
(
6.3
6-4
6'5
t,'(,
6.7

(,.o

I

irrrlicc zirr.îo/trrurr¡rliltn/¡.r¡lilo.

l)er'til .lru l,l, 4. l)M
.-

{J

ancolado no lnor.r.o tla Jrtróia r.Llllo SW.

Urn. rcscinicnto ,Jó csporìo arcroso

¿. j,"ji.,'a.tìcriva klrgitutlinal para NE passa a prcdonrirrar.
-¡"ì"r.,,,ì,,
dcscrrrorr irr¡crrto dc lrurrtio iurrroso ,i.rl. .uu,u
¡rrssilrrlirir'tro
-sui,
i
'
nssiur o l'ccrrnurc'kr
da palcotrcscrnûocadL,ra.
Na plarricic

crcscinronto tlc cs¡lot ño

zt

at.ctrcrscl r.ruucl

tan.,ucln

NE.

sc illicia

94

r¡

95
O ,n"ur.lrnu-rt r',i r',i, U,r. do.lr¡clado rccorta a pla'icic
progLada'tc isolando
t¡lra il^n ro cxûc*o ro*rcsrc cin pru'ícic. Na Jri";;,;
co'f.inuo crcscinrc'to
rulno Nl-ì da balr.ci¡a ar.<;uosa
¡rropicia o dcscrn,olvìl¡cnto dc ullt sisternít
cstUal it()Jtgrutflr.
95
ltccharncllrtid,r sis{.ulì¿l csr.ùariro-lagunar n<¡ldcsr-c
tra Juróia pcra barcir¿ arcn.sa

c assolct lrcnlu rla

t.,r)rr)rct'

llgr

ì¡r.c<Irr

isol

ìtctìlo dc lirgos

îss(r¡ ciì rì rcrìto

lcsiclrrais.

da laguna na plauicið da Juúia. Encur'arncrr<; dos
a.ND Ja patcoclcscmbocaelura <ro rio ruUeira <tc tfLrif
:::,1.::ìÌ:..1::.li!o¡rrain
dcvr(to
¡r rclctìçlo pclo nrolhc hidr-iiulico.
lÙrrnpirlclrto do pontâo arcnoso na margcur sudocstc
do rio Ribeira dc lguapc,
gcr.audo rrovo lmçado piìla o rio, corn
¿úanrJono do canal para frlt np¿î
oco'r" o ¿ìsso'canrcrrf.o da palcodescurbocadura do rio l{ibcirä,
"Jto,
dn"do ilg;;;,;;;;
Suá Milirn. Lrício da crosrìr¡ rla porção irrLcnnc<tiária
¿.lr.i" ¿u Jureia. l.ase dc
rrrigllçìo th dcicnrûoc¡tlur¡ clo rio t.Lia
iara SW.
:.t-:-.,11:1,"'u:"tl
"
( Icsulttìcr)to da
l)urtiì dt praia da Juléia runlo SW. Mutlarrçn llrrro Nl] rl¡

dcscn:boo¿dula do rio Uua,
¡rala sua posiçäo

al.ual.

()6

.)6

,/
g./

iruu ¡ t-'¡c

3.1
5'l
5.2
I1
5.4

5.5
.5'6
5.7
5.8
5'9

tÌÌt'r)\IlrL^fi

Classcs dc al.rcrlontlaluclrto (Porvcr.s, I 953).

llcsult¡dos dc dìstribuiçiìo rJc ricqiìêrruia (%) trc gr*us
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RESUMO
A proposta desta Dissertação de Mestrado atende a três metas principais: expricar
os
processos formadores e remodeladores de arinhamentos
de cordões lito¡âneos; compreender

o modo como o feixe de cordões se reraciona com a evorução e interação
dos sistemas
deposicionais quatemárìos da planície litorânea de una-Juréia; e
reconstituir no tempo a
evolução holoeênica desta pla'ície, no cortexto do padrão regio.al
de variação do nível
relativo do rnar, a partir dos atributos sedirnentológicos associados à
datação absoluta por
Termoluminescência ou Lumjnescência Opticarnente Estimulada,
Na planície do Una, o sistema deposicional costeiro progradante
é homogêneo, com

desenvolvirnento monótono de cordões contínuos e paralelos entre
si e à linha de costa
atual. o padrão de variação granulométrica transversal aos cordões é de
afinamento do

diâmetro médio

e

merhora

de

seleção rumo aos ali'lramentos mais recentes,

Mineralogicamente se observam evidências de dissoluso pós-deposicional
crescente nos
cordões mas antigos.

Na planicie da Juréia, devido ao confinamento e maior porte das desembocaduras
estuarinoJagunares, os pacrrões de variação sedi'renforógica,

a

distribuição

das

paleoco'entes de deriva litorânea e a geometria dos cordões
são mais complexos. os
cordões internos apresentam alto índice ZTR e granulometría
mais fina e bem

selecionada
que os extemos. uma paleodesernr¡ocadura existente junto
ao morro da Juréia teria gerado,

por efeito de molhe hidráulico, inversão rocal (para

sw) da derìva litorânea residual, na
parte nordeste da paleopraia. com a desativação gradual
dessa desembocadura, a deriva na
região passou a ter o rumo dominante em escara regionar (NE).
Na porção centro-sudoeste
da planície, a desembocadura do rio Ribeira de Iguape encontrava-se
no atuar curso do rio

suá Mirim, a NE do qual a deriva também de se encontrava invertida por
efeito de molhe
hidráulico com o fechamento desta desembocadura e a ativação ou intensificação
da foz
afual, localizada poucos quilômetros a sw, a deriva litor.ânea a NE do
rio Suá Mirim
assumiu seu padrão atual, para NE.

As idades TLIL0E obtidas em perfis transversais, tanto no una como'a
Juréia, e
em amostras de paleoduna e paleopraìa coletadas ao rongo da praia da Juréia,
são
sugestivas de deposição no Holoceno. As regiões com mais intensa
erosão em andamento

coincidem com aquelas em que a linha de costa atual trunca diretamente o
feixe de cordões

com declinaçâo pam

sw'

formado a NE da a'tiga desembocadura do rio
Ribeira de Iguape
(atual suá Mirim) Assim, a inversão local
da deriva lítorânea devido à mudança de posição
da desembocadura do rio Ribeira de lguape pode
ser um dos fatores determirantes da
erosão costeira evidente nas úrtimas décadas
ra pafte ce',tro-sul da praia da Juréia.

ABSTRACT
The proposar

ofthis research aims three main goals: exprain the formation processes

ofbeach .dges and dune ridges alignments; undeßtand the
way as these coastar ridges are
linked with the evorution and interaction of the
euaternary depositionar systems of the
una-Juréia coastal plain; and reco'stitute in the time
the Holocene evolution of this plain,

in the context of the regional pattern of

relative sea level variation, based on
sedimentological attributes and absorute dating by Termoluminescence
or. opticalry
Stimulated Luminescence (TLIOSL) methods.

ln the una

coastal plain, the strandplain depositional system is
homogeneous, with

rnonotonous deveioprnent of continuous and parallel
coastar ridge arignments. The pattem

of grain-size variation
diameter

trânsverse

to the ridges is

characterized

by fining of medium

a'd decreasing of standard deviation in direction to n,,ore recent
arignments. In the

heavy rni.erals assemblages, there are evidences of post
deposìtional dissorution increasing

with the age of ridge alignment.

ln the Juréia plain. the spatiar patterns of sedi'rentologicar variations,

beach-ridge
alignment geornetry and longshore paleodrift drrection
are more comprex, due to the more
confrned and larger estuarineJagoonal inlets. The more
intemal coastal ridges have higher
ZTR index and finer and better-sorted grain-sizethan the intemal
ridges. A pareo-inlet near
to Juréia hill would induce, by hydrauric jetty effect,
a rocar inversion (to sw) in the net
longshore driíì at the northeâst part ofthe Juréia paleobeach.
with the graduar deactivation
of this inlet, the longshore drift at this area acquired the regionalry
dominant direction (to
NE). In the mid-southwest porlion of the plain, the Ribeira
de lguape inlet was located in
the curre't valley ofthe suá Mirim creek, few k orneters
to NE from its current position.

The longshore drift to NE from this inlet was also inverted
by hydrauric jetty effect.
the closing of this pareo-inret and activation or intensification
of the irrlet

with

in this new

positìon, the longshore drift in the area to NE from
the Suá
directìon, to NE.

Mirin river acquired the current

The TL ages obtained in the transverse profiles in the
una and Juréia coastar prains,
and in paleodune and pareobeach sampres collected along
the Juréia beach, are suggestive
of deposition in Holocene, The areas with more intense erosion
in process coincide with

viii

those where the current coast line truncates the bunch
ofbeach-dune ridges with decrinatron

for sw, formed to NE from Ribeira do Iguape pareo-inret (suáMirim valrey). Thus, rhe
local inversion ofthe coastal drift, due to the change of position
of Ribeira de Iguape inret,
can be one ofthe determinant factors to the intense
coastal erosion observed

during the last

decades in the mid-southwest part

ofthe Juréia beach.
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1. Consileraçäas in.icíûs

Â planície litorânca cori4rt eettclida entlo a dqsemboca<Jura dos ri<ls Una clo ll¡clado,
no rnunioípio de Peruibe, e llibeiLa do lguapc, no urunicípio de lguape, ó
tc a
¡rossivclurcru

rcgião costcila menos r:str¡rl¿rda

tJcr

Estado rie são lraulo, do ¡ronto de vista da gcologia

s.,dinlcntar. l)ouco llat:itad¡., oorìì es[r'adas pleuírias c <;onfida, crn sua uraiol.
l]alto, l)os
limitcs da lJslaçâo Iicolcigiot rle .lu r'éia-ltatins, cst.a região exibc ar¡da, pmticârììerìte i¡tâcta,
a georDollblo¡tia tic :rlitlll¿rtnctrtos dc coltlires litorâncos fonlraclos no clcooLrer
cle regressõcs
rnaljr¡ll¿¡s (luâtoijì/tlj¿trì I'lr.:ssa regiào, ir.k:r¡(ilìr:a¡il-sc rlois; lìpos
¡liucipzris clc sisl.t:m¡s
cleposicrouais coslcil'o:; do (]rrrrtoLliil.io: o r:ilirl¡ino-l¡lìu¡ltr c o planíoic rxrstcila
conr
colclõcs lito¡iìr¡co:; (.rttitnJ¡tktut).

o

flr¡vial nrearrrJrlrte re(ìcr(0 (rìos

r.Jna

sis{.erna ostuarirroJagunar é super.irnposr.<l

do PLelatlo, a nortlesre, verde, na

llibcira dc Iguapcl, a srrtiocstc), r:r¡os

l.rtrìxos

esco¿Ìrne,ìto tlc lnaró, conr milrrgucz:ris asscl<;iaclos

crì r--jos

por sisterna

¡ror-tr:ão

cenrlal, e

aproscutnm caratcr ¿e caual ¿e

(llentz & (ìiannìni,2003).

Dcsclc ¡rckr

o rlráxirno'ívelr *:l¿rrivo tro mar de 5.100 a'os ¡\lJ (su¡¡uio &
'ìolros
Ma'tin, 1978) a1é a clroca atual, o processo tle progLarla$o cla linha de cosl¿ì resulrou'a
dcposição cle scrlinroûros nralinhos ¡rLaiais o cólìcos (souza & sou;¡a, 2002). ll,Ìt¡c{arìro,
parlo do sislcruar pkurície costcira, ern cspcoial a praia da Jur'éia, onconha.se
cr.rr pr.çccsso <lc
erosão c<¡stci¡¿r ¡rclo nrenos nas r'¡ltinras qr¡âtro décadas (iv{cnozcs, 1994), aurrrc¡tando
'
disponibilitlaile dc serlirltclttos pala hanspolte e lorleixrsição
¡rol cólulas de do¡iva litor.Íì¡ca.
Sislcnlas tlo a litlltat¡lert{os dc coldõcs bcni pr.,scrvadr-rs, founados sob ul¡ ¡res6ur

tipo tle processo deposicional, r:onro é o oaso cla planície a<ijacelte à.s
lxaias clo u¡a, Ilir¡
vcrde e Juréia, coustir.uern objetos de estudo ideais, no t¡ue se relì:re à i.vestigação
de
variaçÍio de atlitrutos sedinrento lógicos tle areias depositaclas succssivar.nerrte llo lclììpo.
ljlrì
oonrpa'ação coln o esr-udo de sucessões velticais em poços c testeuìunlìos, a
análiso de
sistcuras dc oo'dões at.avós de pcr'fis horiz.nrais possui a vantagerì d<: excluír,
<^r

Iniuinrizar,

o

(Giarrrrini et

al.

cf'cito do internperisuro r¡uímico clifelenoial em funçã.o da profu¡<.li¡ade
1997). J)odetn-sc tueucional conro exemplos dessc tipo rlc invesligaçÍio ern

outras ár'eas da cosla blasilcir¿ os tratralhos de Angulo e.l at. (1994,1996) e <le
Giannirri ¿¡

ul. (2ú3b), rcf'crcrìtcs ao feixe dc cordõcs holocônicos da ilha do Mel (Par:ura13uá, I)lì) c tla
ilha Coruplicla (Sl)), respectivarnente.

lJnra clas ptopriedadcs

sed

inrcntológioas que podc ser oorrelacionada. à idarle de

secliulentos ó a c¡uantidadc lelativa dc nlinerais pesados ultraestaveis e inst¿iveis.

lÌm função

do cleito rle elintirração ¡rreforcncial de nrinemis insláveis por dissolu$o ¡rós-de1-rosicional

(l'ettijohn,

I

ntais aul.igos
esláveis.

, Ivlorton, I 984; Milliken, 19tÌB; Millikcn ct Mack, 1990), os scclirncntos
tendcur a tolrìâr-se elìrìqueoidos residualmeute em minerais pcsados urais

941

llnr scclinrontos cluatelnár'ios costeilos do Ilrasil, Giannini (1987, 1989, l99l), De

Mio & Giannini (1997), Giannini et ul. (199'7)

e Lessa et

al. (2000) detectararn dilìerenças

siguificativas qrranto às oalaclelisticas granulométlicas e, prircillalmenl.c, de teol

cle

lninelais posados mais estáveis à diagônese (zircâo, lutnralina, rutilo e, evenluahtrr;rrlc,
eslaulolita) entlc depósitos tlo l)leistoceno Superior (-.120 mil anos) e do llokrocno, dc unr¿r
rrresrrra área, crrquârìto

Ângulo cl al. (1994, 1996) c Giannini et al. (1997) vcrilìcararn a

existôn<;ia cle variações gratluais sutis uas plo¡rricdatles scdimertrológicas cle sedilnentos

lì¡rnlados nunr lt¡tso dc tcn4ro nrenor (clentro do [Iolooeno). Entretal]lo, estes
l¡ascalanr-se al)enas rìâs icladcs lclativas dos tcr.r'aços ou alinh¿¡mentos de cordõcs.

lado,

o cl'eito tlo

esl.uclos

l,ol

oul.16

rctr.abalhar¡ento sucessivo de oordiíes preexistentes, no dccollcr

progradaç*o, pocle, em tese, favoreocr

o

aun.ìenlo

de maturidade textulal

d¿r

(sclcção

granulonréttica e gtau de arredondamerrto) e mincralógir:a dos sedimentos sucessivallelrlo
lnais llovos.

Visando reoons{.ituil a cvoluçim da planíoie costeira do Una-Juréia, I r:lacionarrclo-¿r

coltt ourv¿ls tlc valiação dti nível |elntivo do mar previiuncnf.c obtidr¡s para o lìto|al
¡raulisl.a c

vctilicar

a.

r

ehção da

irl¿rrle clos scclinrentos cûrlì os teoros do

srrl

uircrais pcsrulos dc

dll'ererrtcs estahilitlarlos, bcul cortut cotrt grauLrlomctria e aneclondamr:ul.o, ¡lo¡rô-sc ncstr:

traballto a d:rhção sistclttíttioa rle setlitncntos colelados cm pcrfis tmnsvcrslis aos l'eix<¡s de
oordões. Na ausênoia de restos olgânioos clallveis por laC, optou-se pela iécnir:a de datação

pot

tcl urolurninescôncia

e luurinesoôncia

opticaÌnenl.e estirnulada,

conrur'ìs eur setlinrcntos lelrígctìos (qualtzo e feldspato).

a qual utiliza

rniller¿ris

1.2. ,úrea de estudo

A

localiza-se no litoral sul do Estado de São paulo e compreende, de
sul para norte, as praias da Juréia, Rio Verde, Una e Barra do Una, e planície
litorânea
ánea de estudo

arenosa adjacente

(Fig.

l.l).

Trata-se, historicamente, de uma das regiões menos ocupadas

do litoral paulista. A desapropriação de grande parte desta região na década de
19g0, com
vistas à instalação, não consumada, da usina nuclear de Peruíbe-Iguape,
e a criação, poucos
anos depois, da EstaSo Ecológica Juréia Itatins (Fig. 1.2.) contribuíram para
torná-la uma
das áreas com melhor preservação do patrimônio natural do Estado
de São paulo, inclusive
das feições geomorfológicas costeiras que são objeto desta Dissertação.
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Mun¡cfp¡o
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Rodw¡6 où €stradss principâ¡s
Eôlradas secundárias

Est€da ds

,J
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Rios prlncìpa¡s

Aæa de estudog

Figura

l.l.

Mapa de localização da área de estudo.

O acesso à ínea, a partir da cidade de São Paulo, pode ser feito por sua porção
norte,
via Peruíbe, através do sistema Rodovia dos Imigrantes (SP-I60) - Via Anchieta

(Sp-150) e

da Rodovia Manoel da Nóbrega (SP-55), ou pelo sul, via Iguape, através da Rodovia
Regis

Bittencourt (BR-l 16) e da estrada Biguá-Iguape (SP-}ZZ).

Em Peruíbe, deve-se tomar a estrada asåltada que atravessa o morro do Peruíbe, até

o bairro do Guaraú, e aí acessar estrada de terra até Barra do Una, povoado localizado
próximo à extremidade norte da praia do Una e junto à margem esquerda do rio Una do
Prelado. O acesso às praias do Una e do Rio Verde, na margem oposta do rio Una do

Prelado,

é

controlado pela Secretaria do Meio Ambiente

e permitido

apenas para

finalidades de pesquisa e depende da travessia por barco, oferecida através da própria
Secretaria, pela Polícia Florestal.

Na rodovia Biguá-Iguape, após a ponte sobre o rio Ribeira de Iguape, deve-se tomar

à esquerda (NE), a qual conduz ao povoado de Bana do Ribeira, na
margem sul da foz do mesmo rio. A travessia do rio, feita por balsa da DERSA
estrada de terra

(Desenvolvimento Rodoviário S.A.), permite o acesso à praia da Juréia, parte sul da área de
estudo.
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1.3.

llltfts

c oltjclìr'tr;

A prino(ral rleta desta Disser tação é r'econstil.uil a evolução da planícic litorânea tlc
Una-Juréia. Visando oriental os tunlos da pesquisa na busca desta lnel¡, três cìuostões

fomrr colocarias:

J.

Conro se folrìtalalÌì e sc renìodelalaul os feixes de coldões litorâneos desta ¡rlauície?

ì1. De

c¡tte uxlclo

os I'eixes de cordões se lelacionanr corn a evoluç,ão e itrteraç:ão dos

sisternas dcposioionais quùtenlárìos?

lll.

Corllo

lìli a evolução quâtclnhra

da plarricie tlc lJn¿r-Jr¡réia no oolllexto clo pathâo

regìonal cle valiaçÍio do nível relativr-r do nrar (Nl{M)?
l)¿ìl

¿ì

tolttiìt tospotulct a eslâs

1rôs l)elgunl:ls

e assinr rcconstituir a evoluçâo

cìa

planície litorânea, folanr est¿rbcleoidos os seguintes objetivos:

L lìealizal utua

pest¡uisa bibfiográlica sobre as dcfinições e os modelos colloeituais lnais

aceitos para

a

ap catrilirladc

clcssas defitriç:õos c

2-.

gônese de r:odiros litorâneos

e

lllotlclos na área

e.stabelecer

critérios de avaliaçäo

da

cle estudo.

lìcconslituil tt geortrr:llil rlos fì:ixcs do cordilcs lifi¡r'âncos cla planícic rle [Jna-Julriir,

atr:rr,ós dc acr<lfìrkrirrteiyrlctaç:ño o¡tl v¿il iits csr:al¿rs e rlalas.

3. Âtl¿tlis¡t as tolaçõ¡s çlc lrorlìrlogia e posiç,1o do lcixe de aiinliamcntos cnr rr:ltç:äo iì ¡raia

atual c ao sisl.crua palcolagul)ar suposLalrìente exisfente nos vales atuais dos rios Una tlo
l)r'elaclo e lìibeir a cle lguape.

4. llxanriual a valiaçrão setlimenlol(>gioa enr função da irjade através de pellil; lrarrsvcrsais
ao loixe tlc cotclõcs, incluindo análisc de fhcies dcposioionais e de seu possivcl siguificado

eur tenììos do NIìM

e

autostrageltì sistenrátic¡ voløda

à

datação

pof

tócnic¿r-s de

tcltnolutr inescôncia ('l'L) e/ou lurnincsoônoia optioarucntc esiinrulada (LOU) e a cns¿rios
tnineralógicos

c

toxturâis rra fração dctr'ítica ar-enosn (granulometlia, ntol fonrel.r'ia

e

rniucralo¡¡ia pol rrriclosco¡rìa (r¡rtica).

5. Carac{elizal a mollb<iinânlica e

scdinlentol<lgia das praias atuais

e a morfblogia,

distribuição cspaoial e scdrnrorf.ologia das duuas fìonkris ativa-s e de ¡rossíveis rlepósitos de
pirleodurras.

(r. lìlabolal utn uroclclo de distribui$n atual e evolução quirternária cle lircics c sistcnras
dcposicionais, cievrdamcnte situado no lempo geológico e na ourv¿t regional tlc variação clo

NIIM,

C,tpi'r'ULo 2 - coN't'llx]'t] crìoL(i(JIt](]

trl

(ìtrioMoIìIroLÓGlco r.ÌllcroNllL

2.1. lLlontts e sct'rm

Almcida (1964) divìtlc a provínoia costeira parrlisla e¡u duas zouas, a

scrra.nia

cosleila e as baixaclas li(orâlrcas. A selrania costeila é consiiluírJa, sobreluc{o, pot rochas
gnáissioas, (lue pâl¿r

o intclior, na bacia rlo rìo Iìibei¡a dc lguapc, llasszurt a

xisl.os,

rluartzitos, urrirrnoLos, rìetacouglorììerâdos, nrelabasitos e outr¿ls rochas tlo Gnr¡ro Sãtt
Iì.ot1ue.

Na lcgião da llstaç:ão [oológìoa Juréia-Itatius

(telnro utilizatlo pol Sorrza &

0j.Il.J.l.)

a unidade do morros e serr¿ìs

(2002) c,clrno cquivalente à unidade serrflnr¿r ooslcila

cJe

,Ahreida, 1964) ostcntle-se llor ulll¿r lìlixa tle tlireção Ii-W, com ceroa do 50 kur

clc

SoLrza.

conrpliurcnto c 10 knl r.le liugura.

li

lcplcscnta.'la ¡rells selras do IJ¿nlanal, rìa porçäo oestc,

do ltatrls e de l)eluít¡e, na por'ç'.ão lcstc, e tla.luréia, rnais os lììorros do Macetro-l1u e
Glzr jarirra na

porção m¿rjs oentral (Souza

&

d<r

Sonza,2007,).

Nas scrras do llanatral, da Jurrira, e no tnolto cfo Graja.úrta preclominattt tocltas
13rr:iissico-nri¿¡rratílìcas, oirrlrrairlo

qllc lrirs sc,ras dcl ltatils r: rlc Pr:míbe c llo lnoLto rlo

Nlaccrrro-ltrr ocoucrÌr rochas glarrulí1ir:us

scrlras

tll

Jr:r'óia

c

e

clrar

lroquític:u (Souza

clc I'oruibc, otrsclva-sc illlcn¡a

Lr,:tle

de

.fial

c1¿.
t¡

Íl¡.ruz;r, ?-00?-)

ralltr:ulo

tlc

I.l¿rri

tlirr:çl\o

¡rrclì:rencial N30'-50'li, erì(lì.rarto (luc as ostlr¡trrras ¡lirrcipais ¡.luc ooorr(rn nir árca do lin
Verde possrlcnr tlircçño Ntl7"\V a Nl2'W. llssrs csttuturas pa,:eoel cs{al lçl:lcionadas ao
sislerrra tle alìnhar¡renl.o tlc Cua¡riara (llassano et a1.,1984).

2.2. Ilu

i.rn¿la s

liloriìn¿ts

A zona

cle lraixada litorânca courpreende torrtnos com

elevaÉo nÍio suporìor a 70

rnelros aciura do nível módio do nrar, dispostos à beira-lnar (Alnreida, 1964). Scgundo
luìcsnìo autor, os sotlinrcntos cornplceldìdos

pol

esl.¿r

unidarJc correspotldctlr a areias tle

¡rraia e dunas, argilas e larnas or'¡¡ânioas clc rnaugues e scdirnentos detriticos lìuos dc origetu

lluvitl. O

re¡¡istro sedinrcntal nrais antigo allomrrte lest¿r uûidade georuorfcrlógioa clo

Estado de São Paulo collesponderia aos dcpósitos continerìlais da liomalño llaricltiera-Açu

(Iligalolla & Mousinho, 1965), corìstituída de sedirnentos fluviais de planicie de irtuutlaçixr
e leniìç)os dc cascalheiras associ¿ìdos (Souza

&

Sovza,2oO2).

iì

Quarrto

rtrur'[blogia (lcst.iì zoo¿ì, lrÍrllaro

&

coirntrrt (1972)

<livkl<:nr

o

litoLa.l

paulista enr du¿rs áreas ciistintas, scpatadas pol lìnìa zona dc trausição. Â átea nottc, sitrtatla
clìl.re â polttâ da lloracéia e ¿ divisa cont

o nstado do Ilio de Janeiro, caracteriza-se por

praras tipo "cle bolso" Qtochel beaches) ooru conrprirrrentos variantjo <le 2 a 4 knl, sepâllìdfls

por poDti)os do cmtrasamento oristalino, Já a região ao sul da ponta da lloracóia

é

crl ¿rclelizacl¿r por planícies cosleilas ulzris ootrlínuas, sei)amdas por pequcnos pontões do
ernbasatnerìto orìsta no. Posteriottncnte, Iiúlfaro el

al.

(197

a), valendo-se dc olilérios de

oou.ìl)artimcrìtação toctônica ¡tribuícta ¿r alinhalnentos oblíquos

subdìvi¿ir'¡r¡r
l-) er

ou tlallsversâis

o litoral ¡raulis;la nas l)liuìícìcs de Canarr<!i:rilgrta¡rc,

¿ì oosla.

Itartltaénl, Íiittrl.os.

ticìgir e Ca.raguatatut-,a.

usa¡ulo oritérios geoDorfológioos siurilares ao dc l:ìúlfafo

&

coimbra (|,912) c

lìúllàro ¿¡ al. (1974),l\lartin & f!ugrrio (1976) iilo¡rtificalam o litor'¿rl paulisla nrol'ftilogra
tle emersão a sul c subnrelsão a tlorle, ol)de o emll¿ìsetncuto crisl¿lino atirr¡¡e quase
co¡l.ilìu¿ì¡ìcu to

6 rnal. Os

¿ìutorcs .justilic,aln

a (lifereuciação elìl.re a pÍrltc llorte e sttl Pot

rlilolcuças ¡lt dinâttlic¿r scdiltrctrtnr e/ou inih¡ônoia tcctôrlica
Na r.cgião lagLrD:u.rlo cananóia e lguape, Pcfri & suguio (1971), bascaclos crn dados
gcofìsicos e cur clcscriçôes de sondagcns, subdivldira.nl ()s setlimentos, da llase pala o tqlo,
elìì quatlo "seqrìôttcias":

o

Seqüôncia

l:

areias e se(lilÌìelìtos conglomenitioos, c()m corpos de arl¡ila atetlosa

subordi¡aclos, co¡espoudcntcs a lec¡rres aluviais de¡rosil.ados sobte a nì0rgclll intertla
pl¿nícic costeira; esta uniilarìc

lbi

tl¿l

collelaoionad¿t pelos autores à Iìolntaç:iitt llatiqiicra-

Açu.

.

Seqiiônoia

ll:

sodinlentos linos, corn predomínio de ar-gilas siltosas ultrito ricas elrt

tiiatornáceas c l.robrcs cnl foramirríleros, por isso oonsidetatlas "transiciouais".

o

Seqüência
gr

"

lll:

aleias silt<.rsas intcqrletadas corno tle origem tuarinlta, evidcnoiadzr pelil

antle cottcetrltação dc fota ntiuíl'clos.

Seqiiô¡rcia

lV:

unrdaclc dc arcias finas bem selecionadas e rruito fiiáveis, cat¡otcrizatl¿r

por sua l)c(l¡ena cspcssura (20 a 30nr) c am¡rln dislr'ibuiçãcl gcogttlica; o trrrlclial clcsla
seclüôncia cotrtr.ibuiria pala a forrrraç:ão tlas nruJr:r.uas ¡traias, tlutlas e scditDentos dc
l-undo tias tegiões lagutrares e ooeâtlioas na região dc Cananéia-Iguape

l)ara a suocssão tlansgr.ess iva-r'ogress iva leprescnLadas ¡relas Seqùôncia.s

Pelri

&

ll, lìl

e IV,

Suguio (1971) propuscrarn a clcsignação litoesf.ratigráfrca de Fomração Cananéia.

Nos tlabaihos posleliores do seguntlo autor' (por excmplo Suguio

&

MaLtin, l9'ltì), csla

dcuourinação passor.r a ser utilizada plef'erencia lurcnte para as areias reglessivas dcpositaclas

imcdiataucnte após a nráxinra inundação assooiacla ao inl.erglacial Sangzunon ou lìiss-

Wtilrl (ccloa tle 120 luil anos ÂP).
Segundo o luodelo sediurelìtâl ¡;ala a regìão compreendida eutre o llorLo da Jutói¿r e
.lJ¿ttt¿t

clo Una ploposto

pol Suguio & Mal'tin (1978), a história evolutiva da ár'ea aprcselìta

cinco estágios tlist¡ibuídos cntre o Pleistoceno superior e o firìì do Iloloceno, qrrarrtlo o
rtívcl tlo nrar atingiu posição pr(rxinra à atrral:

e

Prilnoiro estiigio: clurartte o máxiuro dr transglessão associada ao intcrglacirl Siurganrorr
ou lìiss-Wrirrn, denolninacla pclos aul-oles, na rcgião, cle T'ransgrcssão Canarróìr, o rnirr

atingiu o ¡ró tla scrra

<1o

Mar. Nesta fase, os sctlirr¡elrtûs algilrJ-arcnosos tr¿nsiciouajs

sucediclos por ârcias litorâneas transgressivas recobriram a Fomraçäo Parrqiiela-Âçrr.

o

Sogr¡ndo esliigio: conr

o iníoio

cla rcglcssão, passarôm

a formar-sc "co¡clõçs litorâncos

txl lopo dos clepósitos aLenosos".

"

'l'cr-ccilo cs{ágio: no transcoucl dcsta lìrse, o nível do rtar atingiu cotas tlczen¿rs do
metlos irfeliol a al.ual (ao retlol do 17.000 anos AP); corn isso, a cûcnageur erodiu de

modo lel¿rtiv¿unente profirrrdo os sedirnentos depositados dumnte

a

'l'ransgrcssã<r

Carranéia c a rcgressão subserliiente, fornlando vales.

.

QLrarto estágiot duraute

a

tlansgressão holocêrrica ('Iìrãsngressão Sautos),

o

mar

pelìotrou lra zuì¿ì oolìrprecndida cntre o molro tla Juréia e lJarra do Una., ürlnlando unla
glande baía. Ilste làto seria atostado pela ¡rresença de sambaquis fomrados por berbigões
oalactel ístioos rlc fundo cle baias e lagr.rnas dc água salgatla,

o

Quint<l es(tgio: duralrte a regrcssão que seguiu uln dos dois ¡reríodos de rrivcl nlalinho

nlais allo que o itl.ual aclnritido ¡rclos autorcs, lornlou-se uma ilha-baneira orìtre o utorro

tla Juróia o o nroLro da llarra do Lhla, fechando a baía. O fechamcuLo da baía por
corrlõos arcnosos teria ocolrido após o segundo nivel nlarìnho n¡ais alto (3.400 anos

AP).

llá

r¡ue so cousirlelar', l.odavìa, que a formação e o fechamento da ilha-t¡alrcir'¿r

inrlrotlcnr eslås sr.ìposl.as oscilaçõcs de
rluestionadas ¡ror Angulo

&

I..cssa (1997).

lível do ular holooêuicas, as quais são

Souz¿r

&

Souza (2002), tr¿tseados r:rn rcgistlos sedimentales rnannh<ls ellconlr¿rdos

nas planíoies costcilas paulistas, dividcrn a

cvolu$o clt Legião de Unra-Jurcia onr (luatlo

ûrscs associatlas n variaçõos tlo rrír,cl rolalivo dr¡ n:ar.

a) Irasc Morlo tlo lcapala (|leistoceno, autcs <le 123.000 anos dP): represerttnclir

rlc fcrlaços nlarirrllr¡s elcvados r ccrca clc

l3rl

p<.rr

lcstos

aoir¡la tlo nívcl do rnar atual. lìsses dr:pirsikrs

ooorreur no munioípio cle loapala e foram denolììinados lìoruração Morro dc lcapata
(Suguìo

&

lvlar"tirr, 1994).

b) lîasc C'ananóia (l)leistoceno clìlre 123.0110 a I 5.000 anos AP): com a regrcssão
subseqriente, assooiacla

à glaciai$o Wùnn e/ou à

fnLl.e progradação

ur¿u

da linha dc

inlta

costa,

de:.enas clc rnctlos de areias ¡rlaiais foranr aounrulad¿rs nas planícies costeiras. Os cle¡rósitos

rlalinhos da lìorniação Cìan¿nóìa allolal¡r ern faixas desoontínuas junto às sertas do llananal
e tlo llatins.

c) Fase Santos (llolooeno): no Lislado de São Paulo, o mar atitrgiu uln nível próxinro ao
atual yrol volla dc 6.600-6.800 anos AP. Nessa época dosenvolvjatlr-so sistcltttìs de ilhasbarrcira <¡uc isolavanr ooll)os lagurì¿ìros à sua rctaguarda.
ató atingrr
S¿rntos

a¡r

rox irrrrrla

rle Suguro

seguida, Srrguio

0

nível do mar continuou subindo

rlenlc 4nl ac;iura clo atual, há ccroa de 5.000 anos ÂlÌ ( l'lattsglcssão

& Martirr, l97tl). l¡ara os dcpósi{os arorlosos

regressivos lbluadt¡s cnl

& Martin (1994) plopuscraur a cleuorninação Iortnação llha Contplida.

c^l,i'I

3,

l, Letu ¡t.lutnetúo

Ut,()

i

-

Míit ûDûs

hliogrifí co

hí

Â1érrr rlas r¡uc:;tõcs ligadas

tì

geologiâ rcgional,

o

levflnt¿ûìelìlo bitrliográfico

abrttugcu lclllas cle oarltler ooncoitrral o tlctotlológico. l'.lo aspo<;to corìüeitual, a oorrqrilrrção

bibliogrirlicr contourlllou cì lernìo oordão litorâneo

c

scus coÌrela.tos na ooruurrid¿rrlc

cion(ilica rlc lirr¡¡ua llortugucilír. e irr¡¡lesa. corn <lestaquc p¿uo aspsctós l¡istririðos, clofilriçõ,:s
e inrplicaçl>cs gonóticas.

lncluiu lanrbónl

unr¿r

rcvisão da Lclrtiuol<igizr rrais usual ila dcsolifäo do dullas

cosleilas. Os lenlas nretoclológicos conrpilarJos f<¡ra.m as da.tações por luuriucscôncia ('l l-

t,OE), suas aplioações e lnplioações, e as estir)lativas de ¡irau <lc arredond¡rnonto c

r:

ser¡

srguilicado gcológioo,

3. 2. A ero.fit loi n I cNptal

A aráljsc por
dolirnitaçäo e

oar

ü

(:ã o

scnsoLianrorrto ronrolo ¡rodc scr colrsidclacla clapa

ìn

cf

is¡rcrrstrr

vol

rra

tctcr iz;rçiro dc colclõcs litor'âneos e feiçõcs dcposicionais cólicas, poìs

pcurnile a obselvaçÍio de aspeolos cliñoilnlente percctridos de nxrclr¡ adequarlo e¡ìr o¿uìrpo,
conro morlolo¡;ia gclul, orielntação, concentrâção c distlibuição espacial.

(.lonl dcnsidade populacional histolicaurente baiv:a e conticla em trai<lr partc na
listação lìcolirgioa Julóia-Itatins, a planíoie de Una-Juréra caractcri:çr-sc ¡ror extcusa íuca
coberla ¡rur vogetâç¡o dcnsa c p.r'escrvação quasc integlal, r;rn reiação à ação antróprca, rlos
aliuharncntos tle colclõcs t¡uc calactcrizzrnr o sistcrna deposioional ¡rlanícic costeira. l.lcslas
condrçties,

¿r

¿rnálise

¡lol

fèllarnent¿r uüo sonìl:lìto

sertsoriarrtrcnto renìoto,

etl

difè¡entes cl¿1as e csoalas, lnostr¿ì*sc

i¡til coluo ltecessária no rer:onhccintcnto (làs prinoipais

l'eiçõcs

nror{ológicas ca¡razes de iudicar a dinânrica e evoluç¿io lìo ternpo tlcsse sisfenta.

As

¡rrirrci¡rais talclas

oontrnuiclaclc lorrgituciirral

e

na

tr¿ursver.s¿rl

a

e

a

do feixe de alinhamentos litorâucos, ¿rvalial

a

foloinLclplctaqño forar¡r: definir

gconrcl.ria

possibilirlade do existêuoia de nlais de uma gcração dc oordões, beur cor¡rc¡ a rJistinção enLre

oorrlões <ru orislas pr¿ìiais (benclt-t'itlgt:s)

e

cordõcs de rlunas froulais (r/rrc+'fu1gc,r),

t0

vcrilicâr l)ossivois ilrlioatlores gcorrurlfoltig ioos tlc dcriva litorânea longitudirral rcccrtc

o

prelértta e recollstituir oenár'ios da evolrrção da linha de costa nas últirnas <¡uatlo dócatlas.

Os tr¿rbalhos de

f<r{.oirr

te4rleta.ção tiverzrrn colno result¿¡do

a

confec!ão de

mapas

geomolfbl<igicos, conr tligitalização final atlavés do programa Corzl1)rzu, (Anexo I ).
Clabe tcssalval r¡Lre a análise tle 1ì:ições de¡rosicìolrais costeiras em lol.ografias aór'ca.s

é susçelível a nruilos tipos de enos, não soulente analíticos (rclativos a qualidade clas fcrtos
aér'e¿rs, clesvios

(Angulo

ct

rlc paralaxe e dcsqustes erltre fotos vìzinhas) oorno taml-¡éln intcr¡rr-otal.ivos

Suguio, 1994) O conheçimento e

o oonlrolc de crros

irìtelprolât

ivos

sño

lec¡uisitos iurpr.escindívcis para urì)a lotogcologia cliteriosa. Dntre os eros e diliouldadcs

iuteryrct¿ìtivos rnais o<lrnuns, ltoderr

ser enr¡nrerados:

doscorrsidelação da oligcnr dos contlastcs lcxturais;
traseada na ¡:olreltula vegelal e;

2,) a

I

) o

desconhr:oirlrcn

lo

or¡

prosunção da topògLalìa do tcrrcno

3) a ltornogeneizaçíio da texlrrra pela cobertul'a

verget¿ìl

indilelcnciada (Giarrninì, 2002).

A ident.ilÌcação de alirtharncnlos de cordões litorâneos
conll¿ì,stcs textulais, gcrados

baseia-so (¡rase sculpte cnt

pch alteluância de crcscinicuto ile

vegotação l¿rsl.oira

e

vegctaçrão arbórca aooru¡ranha.ndo as clistas <xl a.s calhas dcls cordões lit.otâneos. Desta

fottua, ertt lcgiõcs orrtlc csla altcnlânoia ocorre, ó possível otrservar a tliieçã.o apxrxirrarla
tle aliuhanicntos de coldões, O prirneito tìpo cle erro interpretativo clevc-se, por exentplo, à
inclistinç;ão entle clistas

e calhas de dunas e corrlões ou à conlisño entre os colttrastes

devidos à vegclação, alagantcnto ou inie¡ferônoia antró¡rica e os ccrntrâstes efol.ivantorìlc
ligados rì topoglafia tlo tellcno soclirnentirr (Gia.nnini, 2002). Não se pode distinguir rlo
ttroclo seguro os alinhanlcntos do cljst¿¡ dos alinhanlcnlos de oallia, pois os I.liuhalncntos
fìtrnr:rdos ¡rclos topos tlas ¿ilvolcs potlonr collcspoude¡ ¡ìs
rrrais lraixas do tetterto (Ârrgrlo

&

Íìu¡¡rrio, 1994).

e ao hto, aponl.ado por'Ângulo (1992), de

<1ue

0

zorr¿rs

nìcis

¿rlftli,;td

içari, c l)or(ânto,

seguudo erro rel¿rcion¿r.sc: zro pr'ìurcir.<r

a diferença das suporfioios tlclirritlas

tt4tos tlc hrvolcs não rcfìol.e necessaLianlùnto o rclcvo clo tetrcltoi a altt¡ra

por-

cl¿r cobcrtLrra

arb(rrea geralurcnte excede o dcsnível toll<lgÌâfico.

O telceiro eno ocoll'e cluando a vegctação uão a¡rrcscnta nruilos c(nrtr¡stcs, co¡rro é
o oaso tlc locais oncle há predonrinância cle vege taç.ão artrórea. As difcrenças cle relevo são
cnlão sin4rlesrncnte ignotatlas. linì colìtrrìste, nas ár'eas onde a vÒgetâção é nrenos dcnsa orr

¿ìr¡:jorìlc,

lrh lclrrlôllcia ¡lÍrra rnaior: dotllh¡rt)lcntri na distiução de aliuhar¡rcntos dc o(Ìrdõc:j

(Atr¡¡Lrlo

& liLrguro,

l)utattLe

a

1994).

confcogiro tJos rrrapa.s

¿cr

olbloin

Lcl

pl

clâtivos, urna das di[ìculda,.]cs

foi a scparação de clcpósitos costeiÍos de difì:rentes jdarlcs
(lloloocno e Pleìstocono) e de fciçõ>cs de difcrcntcs fácies deposici<lnais conr ônlàsc
encon(radas nesle flabalho

rrrolfoltigica: olìsta pl¿ìiâl, cordão tlunal e calltpo de drrnas. Ii,rn cam¡ro,

o linlilc

eutle

depósitos holocônicos c ¡rlcisl.ocôn icos pocle, cru tese, ser represeniado ¡rcla ocolôucia de
un) pc(luelìo desnívcl no tcrrcuo (rnétlico or.r ruenor). Enlretanlo, por se tlÌìtar de des¡lívcl

pouco exlrrcssivo enl fbto aérca, dada a escala de tral¡alho (l:25,000 ou 1:35.000), a
delunitação dc lèição dest.e fipo não Ioi possível,

3.3.

Alit'idn

es

Ie conpo

lìorani rcaljzadas t¡uatro jonraclas dc canrpo destìnadas à auálise de fircies c colcta cle
anìostlas lrala análisc sediurentológica e dalação.

A análisc de läçies fbr lcalizatla scgunrlo o rnodclo proposto por Ândorlorr (l9ll5),
a<laplado para o cstutlo de depósitos t¡uaternárìos (Gizrnnini, 1993) e para o oontcx(o da árca

de cs(uclo. I)e ac<¡ldo corìì osto nlótodo, a arráliso de läcics é prcpalatia ¡rol unra lirse
pteliruinar de lcvanlanrcuto aerclf<rlogeolírgico, clescrito no iteln anterior, c cartogr'hlìoo. O
levarìtanrclllo cartografico bascou-se cnì olìzc caltas Lopográlioas cxlr csc&lâ l:10.000

dc>

Inslituto Gcográlioo e CartogLáfioo da USP e no l'nâpa do Quatenr/rrio cla região, osoala

l:200.000, claborado ¡ror Suguio & Mart.in (1978). Os dados aerolìrtogeológicos e
cartográfìcos perntil.ilartr o estabelecirnento {enlativo ile associaçõcs de lacles e sistcrr¡as
deposicionais hipotéticos, beur coruo

a

seleção

de

áre¿rs

para exccuç?io de perlis

perpcndiculales à praia atual (transectos), clestinados à colela de arrostras para dâlaçäo.

Âs làses postetiores corneçâlìì pelo tratralho de oaln¡ro prc¡rriamente dìto e podem
ser assinl ertu¡netatlas:

(l)

closoliç{o detalhada do ¿rflom¡rrelto <lu fcição ¡1eonror1'o lógr:a;

(2) tìodução clos pr'o<;cssos dqrosioionais de oada läcies; (3) exanrr: clas rr:laç(ies cspi.rciais
elltre Iüoics e tecollhcroillenlo clc associaçõ<rs lhoiokigicas e (4) inter'¡rrclaçiro tlo anrlriicnte
da associaçiìo. O conoeito de r¡rodolo do facies dc Ânderto¡r (1985) é vc$ritil, e crstc nrótorlo,
espcciahucute a partir dâ I'ase 3, pode ser aplíoaclo

1¿rnto na escala

de um aflorzrrncrrto, corn<r

t2

a unì corùurìto clclcs ou a toda írtea/bacia estudada. I)csse modo, o exeroício dc z¿-¡ol¡,

<-l¿rdo

pela altcrnância dc pequertas e granclcs escal¿rs de moclelagcn ern strcessivos tcstes dc
oonsistôn<;ia (Della I.'avera, 1990), é conrpatível cour o mótodo (Giannini, 1993).

Iìolaln lealizaclos trôs pcrfis peryendiculales à praía atual, sendo dois ao longo rlos
prinoipais rios da rcgião, rio Urra do Pl'elaclo c rio llìbeira tle Iguape. Por se tmtar de ár-ea de
acesso oonlrolado,

a plnníore

ad.jace!ìte

à plaia do Utìâ eplesenlâ poucas trillras

pa.r'a a

Iea[zação tle anrostrzrgenr pclpenrJ icular' à linlla de cosLâ. No ent¿nto, a ltlanir:ic ó ooltada

¡rol nnr rio lìlealtdrante princi¡lal, o rio Una do l,relado, em ou.jas tnargcus erosivas lìri
possívol obscrval em l'ol.ogral'ia aérea ¿r cxisl.ôrrcia de exposições nûturais na I'orln¿r de
falésias. Com o aLrxílio logístico do hlstituto FloresLrl,

foi possível

a amostrâgerìì ctìl tìove

pontos distintos, courpoudo o únioo perlil lransvers¿¡l desta planícic, orrdc for¿un colct¿das
anroslrâs pala auálise scdinrenl.ológica e dataçrÍio,

O tolccilo pcrlìl lbi lealizarlo

na.

porção nordcste da plzuríoie tla Juréia. eln estrÍìda

abartdonacla. Nesfe caso, f<llanr al¡cltas p¿ìra ¿unostrallcur trinçlreims

pLoflndidadc,

or.l ¿ìi.é elìootìtr¿ìr o

t]c ató 70 onr

de

rrívcl tlo água.

As arnostras de paleopraia (ì'P) loram colct¿das totlas na facies de

e:;¡rra ianrcrrl.o,

oalaolcriz¿rdas por ostr'âtilicaç)ão plarrolraralcla ern séries cle baixo ângulo (.< 5"), lrívcis
oon) tolrcor)

1l â

çõ)cs

dc lniner'¡is pos¡(los c, cru àl¡¿urrs cnsos, tubos ll(r:;sr:js

tutgutrisrnos r¡r.rc h:rbitar'ìanr pr clbrcncialurclrf.c

3.

zola tlu erprzlianiorrto

'l¿nlbént firartt ¡ealizaclos pcrfis dr: anroslliìggrrì
praias

scd

cl<¡

(i¡llit.ltit¡t.y,

clo l.>ui..ra¡n¿ir.

inrculológrca lonl¡itudirral uas

(pelfìl praia da Juréìa c per{ì[ praia do Una), colef¿ndo-se duas arnostras por pouto,

ulììa na zona tle espraiarrrento e outra. no coldão de durras fì-ontais. IJrna vez que a cvolução
da plturícic costcim eslá inl-inraurenl-e ligada às variações do nível do ruar e das <;é[r¡las de

deliva litolânca, tonìor¡-se

neoessá¡

(a¡rroxituadamclrtte 500 rnetros), a

âtnbutos

sed

ia ulna anlostragem regularmenle

lìnl de exalniuar

<ls padrõres de

irnerrtológicos ao longo do sislcnta ptaia-duna.

possivel dcstc parlrão ó inìpollanl.e llâra

¿ì

espaç:acla

variação longitutlirral tlos

A

infcrôncia rnais plccisa

conìprcensão rlo ¡l'ocesso de erosão

¿ìtr¡¿ìntc,

soblctudo na ¡rraia cla Jur.éia.

No desenvolviuìcnto do tlabalho de caulpo, tcutou-se esfabclecer urn¿r rotir¡a tle
trabalho, constìtuícla pela suocssão das seguinles elapas, quando cabíveis;

t3

L

l-ooação dc ¡ronto, oonì uso tlo apalclho CPS e follia lopografica.

2. No caso de

clLuras fiorrtais, c¿uâoteriza$o

de

rnorfologia, r:stagios tlc

elosão/rJe¡rosição c estudo prelinrìnal da vegctação, quauto a es¡récies e rlistribuição
espacial.

3.

Mcdi$o

da dislåncia eutro a zorìa de espraìarneuto e o oordão de duna fiontal c da

altuta da duna, para anlrlise cla valiabilidade do perfil praial.

4.

No caso dc coldircs litorâneos senr exposição lìatuml, abeflura de trinclleira oom até
2nr tlc pr.olunditlacle ou ató erìcolìtl¿ìr o lençolfieático.

5. Análisc rlc fhcies

deposioronais

(ou

rnorfo-deposicionais)

e

horizcullcs

cstr zrtigrírlìcos.

6.

ì)ocuurcutação fotográ l-rca detalhada de alloraurento e rnorlologia do torrcuo, conl
uso dc clìnlela ¡xofissiorìal (Canon ILOS-5).

7.

No caso tlc ¡raleorluuas eólicas e cordões litorânoos antigos, amostr'Írgcnr seletlva de
a¡eias destinadas rì datação por''l'1, ou l.OE, scgirnclt.r distribuição espacial voltada ii
avaliação da variação rie idaclc intlrL e inl.ergeraç,ão de dunas ou cordões.

8.

Colclâ, r'ìos lìrcsrììos ¡ronl.os :rruoslr'ados para dal.açäo, de ré¡rlioas destrlarlas

¿ì

oar.:rctclizar$o textural+rincl alógica de ¡¡rãos (onsaios de grauulomctria, scparação
nragrrótìca, sq)âr¿rç:ão <lcnsinlótrica e urir:rosoo¡ria (lptica dc flações lcver e ¡resatln)

l)¿rL¿r

urelhor visualìzação da distLibuição e localizagîo dos pontos de aurosllagcnt,

cstes lbranr larrçados cle acolclo cor¡r su¿ìs coordenadas U'llM, uas carlas topogliirlìcas (csoaln
I :l 0.{)00) rlìgitalizaclas (Ânexo 2-).

lÌnr ttxlas as .jornadas cle caurpo, oolìlou-sc coru o âpÒio logístloo do Insfitulo
lilorcsta.l, (luo (lispolìit)ll iz-ou [¡alot> c pcssoal palr a tta.vc,ssìa ou reâlizrìção dc atttosttagr:rrt
ao lorr¡¡o ckl rio [Jla <lo ]'relatlo.

t¿I

3.4.

,4lit'ìlu

3.4.1 ,

cs

l¿ hhontkirio

(ìrn uulornctria

-

As anhliscs grau ulornél.ricas l'omur cxecutatlas rro Labor¿tório de Sed irnentttlogia
(l.,absetl) clo lnstituto tle Ceociências da Universidatle de São Paulo

^s

¿ìrììostras tlesagregadas,

cm

tì.ìassas

(G"USI).

irliciais cle 60 g, foram

sutrlncLid¿us a

¡ripelagcrr cnr unr úuiço iltelvalo (>4,0 Ø, escala phi tle l(runrbein), seguicla dc ltrvirgcttt
dos fìnos pelítroos por clutriaÇão e pcneirzunento ao vibradclr meoânico enr intcrvalos de 0,5

Ø. A rcstlição

url intervalo foi ndotada em vista d¡ rtaturcz¿t
csscnci¡lnrente arenosa das arìrostras, conl potcerìl,agctr etrr lì'ì&ssa de pelíticos
pledonrinanleruentc iuf'eriot a 5%. .Após o processo de pipetagern e petteirantclttto,
da pipetagern a âpenas

obtìvclarlr.se ¡rara oilda arìrostrâ, al.ravós tkl ¡rrogmrna ÀÍ;rtc ntt¡4.123, cle l>aulo C. Giantlirri,
parânret.r'os ostal.ístìoos clc distLibrrição cle frcqijônoias (cllârnelro nui<lio, rhr;vir.r ptrlrÍio,
assinlollì¿¡ c curtoso) calorl¿ltlcls pcla t.ócnicn tnalítlce tlos tuolnouìtos dc Pcalsorr.

3.4.2" Anírliso dc urinerais pcsfldos

Âpós o ¡reneirarìteltto, âs âllìostms fomm sutrnlefitlas a análise tlenliinrétlica por'
lìLrtuação c al'rì rìdarììenlo enr líquido tlenso (brourofórrnio, CIIBrj, d ^' 2,tì5 ¡¡loru:J).
'ì'eolica ntcnte,

por urÌra r¡ucstão de equivalênoia hidruulica enlre os tnittctzris leves,
dolninantes, e os pesatlos, a arrálise deveria ser aplicada à classe cle uln Ø I nrecliatiLtnenle
lnais hna que a olzrsst: nrodal (Giannirri, 1993). No entanto, praticamente toclas as atrostras
apleserìtâlarìr oiasse nrodal rra fiação mais fina do intervalo areia (aroia Irtuito ftrta, abaixo
cle 0,1 25 nr rrr)

As

tleoidindo-sc por- isso arlotar eslâ fração para â sepalaçño de nrincr¿ris ¡resados.

lhações de minelais pcsados das arrostras scparadas

ao b¡olrtofìirnlio I'oriull

submotidas â se¡raraç:ão rnagnética. Bslâ sepâração consistiu erÌì atri{âr de rnatleita suave

trn

inrã, cfevidalllcntc cnvolvidcl clìl saco plástioo oont osl)essutiì uraiot <¡ue 0,5 ruttt, stlbre

a

tação tlo gr'ãos ¡resatlos ltlevianrcrrte cspalhacla cnr supctficie lisa. Em seguitla, rol.ilor¡-sc o
inlã do intellol clo saoo plástioo, lil¡elando-se os nrirrerais nragnéticos lrara o tcci¡ricnte
dcstin¿rdo iì pesagcm enl bâla'ìça allalítioa.

t5

Da fiaçiìo do ¡resados näo nragróticos lblarr confcociouadas lâmina.s, co¡n [rálsarno

do Canacl/r rl¿rtural colìro mcio de imersão, pala a coutagerìl em microscópio óplico dos
ruinclais triìlìspal crìtcs não nlic¿iccos, lista quantificação foi feita até urn total de 100 grãos.

Conl base uos rcsultados cle contagenr, foi calculado o índice ZTR, conforme lÌ.ubert
(1962), ø

¿r

soll¿r dos nrinerais nletaest¿iveis e instáveis, adotando-se a olassificação tlo

cslabiliclade de minerais pesados

<le

I'ettijohn (1957).

3.43. Artcrlo ntla nrcn tr¡
O

ar

reclonclaurcnto ¡rodc sel deJini<lo ooulo o grau de abrasão de cantos e alest¿rs cle

r.rrra ¡;artícula clástioa, expresso por Wadcll (1932.) conro a razão entle

nréclio dos c¿uìtos e alcstas (r') e o raio tla curvafum trláxilna irscrita

o mio de curv¿ìlula

(Iì). Assirn, a fónnul¿r

¡rara o r:hlcrrkl dc alledondanrenlo é:

t'
(r)
oncte

)- l'- ó a solnat(rli¿r oolospolì(lenlc ao raio tl.e c;urvatura lródio, para uur núrncrr,l N tlc
"ll

cantos di¡ pnrl.íoula crn
<;álculo do
r:scalrt

ar

url

¡rlano

(lìig

3.1). f,,lsso ó o mél.ulo nlais ¿rourâdo proposto pâ,n o

¡cclorrdarnor lo, luas ó nrL¡ito clculotatlo pala scr aplioado

¿lt

csl.utlo:i

tlc

lar¡¿t

(l'owt'rs, I 95J)

Figu ra 3.1. Ar.r'cdorxlaürcrr(ti so¡turrdo Wadcll

( I 93

2) Os

I

3 ofi culos

lncrx)rcl oorrcsptlIrdc!D aos ohculos

¡ìscritos rìoij oâatos colvexos da irna¡tcur (arla¡rtatlo dc Mcl,auc 1995).

t6

lltrssell

&

'l'aylor (19-17) l)rol)userarì.ì cinco

c;lasses

de ¡rarticulas, [¡ascaclos ern

cotnparação lotogLálica de tipos de grãos, usando corno cril.ério o desgaste tlo cantos e
¿ìrestas ( f'abela
esca la

3.1). Conro valores nurnór'icos para os limitcs entrc as classos, a<lotal¿l.t¡

aritruótica.
'I'¡rbcla 3.1. Classcs clc ruruloliJaruorto (t)owors, 1953).

l{Lrssr-'ll

I-,inritc

'l'el nros

tlas

l'ôirtti

,iÉrlirJ

l-imitc

drìs

classes (esca.la

au lnlética )

¡¡crolrótlica)

0a0,15

--*."

-Siìtr4rm

I'ett

classcs (oscala

Angular'

Sutrar

&'l'a1,lor

oJs

rerlondado

"¿tio

--

O,SO

a-qZO

lJcnl ¿rrrcdold¿xlo 0,70 a 1 ,00

Pett¡olrn (19.57) rnodificou

0a0,i5

0,225

0,15 a 0,25

o

¡olr n

-

I'irirr,ilrrii.iil.l

0,125
0,200

0,400

0,25 a 0,40

- ^ oJir---

o,riöo-

0,40 a 0,60

0,500

0,850

0,60 a 1,00

bf

__

0,30 a 0,.50

Â r'reilorr..lrrdo

0,015

i

allanjo ploposto por l{ussell

&

oo--'

'l'aylor (1937),

estabcleccnd<l cla.sses cle arrcdond¿uncnto ltaseaclo

no colìtorno da irnagr:nt do

lotografädos e r¡sarrtlo escala nLlnrór'ica geornétrica.

lllc

adotou norììes para as

gtãos

classc-s

artálogas aos propostos por ar¡ueles ¿rutores, lnas ledchniu os limites entle as ¡:lasses a finl

de explessar as progrcssões dc alrcdondarncnto urais claramente ('fabela 3.I).
¿r¡Ledonclamcnl.o refìete essenciahuelìto a disiâncta peroorr-ida, o meio, o

llaltsporte do grão.

Ii

¿rt

e o te:npo cle

conttol¿rdo ¡xincipalrnente pela dureza, fo¡ rna e larnaullo oliginal.

Assilu, se for estulaclo elìì

o gtau de

rlodo

O

r.uìr u'ìosllìo

nriueral, rfen(ro dc intervalo gunulou ttll.ritx> restrilo,

tedolldantcrnto pode scr r¡trliz¿¡do corno ílìdice de ntatu|ida<lc tcxlt¡ral do

scrìinrcnlo (Iìoll<, I 9'7zl).

Pala
rnr¡ito lina,

¿r

allálise de grau de arleclou<larnento, 100 gr'ãos de quaLÞo da fração zrrcia

llol

anrosttâ, lbranr classifioados ¡ror avalia.ção visual, <¡rant<l iì (luântidade

rclativa o agudez de oantos e arestas,

atr¿ì.vés

tle grafioos conrparativos (Miìller', 1967; lìig.

3.2). Esta classificação pemritiu agrupar os gr'ãos ern oiuco categorias: benr'arrcclondatlos,
aIretlt¡r ulatlos, sub¿rrrcrlonclados, subaugulosos e angulosos. Para esl.e cnsaio

t)i

ulilizado o

l'/

¿uìâlisadol

do

imâgcrìs Leica QWin

do l,aboratório de

Petrogråfiâ Sedinlcntar c

I)ocurrerrtaçño Grálìca do IG-USI,, que pclrtritiu a oa.ptula dc imagens cololidas ilos grãos
dc r¡uarlzo analisados.

WWW@

&wffi@w
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I.igurû 3.2. Classcs rlc

ar

rotìoìtlülcrìto poÌr

coDrPrrûçño gúfìca, scgundo Mitllc1 ( t 96] ).

3.4.4. l)aflç:!io ¡ror lcrrttolu Ini nescôrtci¡ e Iu ¡¡l i¡rescôncia o¡rticnluente esli¡urrhrla
3.4.,1.l.lntrodução
Na ausôncia dc resl.os orgânicos datáveis por laC (por exernplo, ern areias quar.tzosa.s
ptrtas) ott

los tfopílsttos cr¡a idade exilapola o aloance dcste nìétodo, a termolunlirresoôltçia

('I'L) e a

lunrinqsoônoi¿r opticameute est.irrulada

(LoE) são as técnicas rnais usuais

dalação absoluta tlc cleptisitos qual.etn/uìos. SLra prinoìpal vanlagcm residc no lìrto

{c

cle

elas

utilizarenr nrincrais conìuns erì) sedinrcntos delrítioos (i¡uar1zo, feldspato, carbonal.os).

No irricto da dócada de 1970, a data(ño por TL em plincipalrlente

Lrtilizada eur

artelatos alqueológioos, couro cerâurioa, trlolos e tellras (Aìtken, 1974), Mais tanle, o
emplego desla técnica passou a abrattger outtos trateliais, conlo lavas e vidros vulc,ânicos e
sodinlenl.os eólicos.

Itì

O fì:llôrllcl¡o da

lrrirtescôlçia tcln sìdo o:;tL¡cl¿clo hti muitr> tcrrrl:o. Unra rìas
plirneilas citações, leila enr 1663 por' .lìotrelt Boyle
Qt¡tutt Aitken, l9{15), relbr.c-sc a rrrrr
lu

diatllatlle quc brilha lto csoì.rro rJu¡ante o aqucciurento. [ssonoialmcnte, a'l'l- é a enlissâo
tlc
lLrz qLrantlo ultl clist¿rl é aclr.recido, rcplcseutando a pcrda rle encrgia "a
¡.rris iollarla', rrcr
rctículo oristalirxr (Aitkc', l9s5). o r'osrno tipo tle e'ergia pode ser liberado por.cxposiçâ<r
à tadiaç:ão ultravioleta

(UV) da luz,

<¡uando enlão se lem a

LOE.

No esl-uclo de sedilnelltos tcnígcr.ros costeilos, oujo oonrponente rnitreralógicl ¡rais
abr¡trdarte freqüerìtelììente é o quarÞ,o, a cratação por TL e LoE adquiriu gra.tre
iut¡:rol

tâttcia No etllatìto, o estudo da cvoluçãô dos ¡rrocessos oosteiros trlìr clìcorìtrÌr(lo

probletttas na obfcltção de clataçõcs conliáveis para cventos dcposiciorrais,
rìnr llallicul¿rr rìa

dataçño dc oristas Plaiais e dunas tonrais, onde os colì.rponentes scdimenta¡es datávers
podcnr não necess a ria nr ente corresponder ao cvento deposici<lnal (Munay-\lzallace
cl a/.,
2002), devido à possibilidade dc cxposição ¿ì luz dt¡mnte processos dc erosão e/ou
ex¡rosição superirnposlos.

Âs

a'¿lr

lises do

]'L o l-oE

Disserração lìrranr rcalizadas polo
l,aboratór'lo de Vitlros (l-abviclro) tla lìacultlade de 'l'ecnologia da [Jniversirla<lc Ijstatlual
P¿ìulista (lì^]'l'ic-'), campus capi("l, sob a coortlenação tla prolir. Dra sônia ì1. ,l.atunli.
o
ob.jctivo dcstas análises I'oi del-r:lmiuar a iclade dc tlifcrentcs gerações cle dunas e cortlõcs

litor'âneos

c, ile

ap.ese rrr.adas nesr¿l

posse tlcstas idades, a'alisar

indicativos de lnaturiclacle trtinetalógica

a

variação no telnpo dos parâ*erros

e texûlral tlos seclìurentos, bcln co¡lç firz-çl

estirnativas de laxas tle proglirdação e scdiuìelìlaøo.

3.4.4.2. I ttmine .çcência

Â lu'ri'esoô'oi¿¡

(l-OIì)

é a luz

cr'iticla qua'do sc aqueoe ('ìL) ou se expõe à Ladiaçäo tJV

ltratelial que foi ¡rrcvialrrerrtc exl.oslo a ladiações ionizantes, Na llatLlreza, o
cristrl 1;ode lcoeber tloses rlc radiação ionìzante a par.tir de dois tipos de fontos: a radìaç:ão
Lun

otisltrioa c a ratliação artlbielttal rr, [ì e y dos nlateriais radio¿rtivos que sc elìcoutLalìr

¡¡lrr

raio tle a¡rroxinrada¡nen r.e l5crn, uo solo or¡ seclimento que o conbcm (T'atunri,20r)2). Iìstus
ratliaç[q5, ao ilttetugit'cttt oont os lllonlos yxrt ionização, ¿tr]alcanl dcles parlc dos elétr.us.
tls t¡trais ¡rassattr a deslocar-sc ¡rola ¡etlo crisl¿lina ató que encoulrcrn

url át<l¡lo corrr làlta

<le

l9

elétlolìs

ûr

tlrìì dolcito oristalìuo (annadilha). Cada alnadilha caracfcrizil-sc ¡rol:r sua
plofùndrdade. ljm elót.rolr ali aprisìonado só poder'á .:soapar oaso hi¡r cncrgrn tórurica
(pollalrto, de vibrtçäo) ou lulnirx¡s¡ suh<;ietrtc (Poupoau & Souza, l9B4).

A T L/|-O.E acuruulada é muito

depeuclente do tipo e da qua.trtidadc de inrpurczas e

deleitos presentes no rnineral, entre os quais, os mais colìruns são: ausência de íon negativo,

ocollêtrcia de íolt uegativo intelsticial e prcsença de inrpurezas no sistema onstrlino (I.-ig
3 3), ìsto é, clernentos anômalos em relação à cornposição química caractcrística daqucle
nriner.al (AiLken, .l 9tì5).

l--l-

-t-

-r ''r\
\'/r
-f 1

l-

l--1-1

1
'l--t'--I
liigura

/--\

to,

3..1. I iPos clc dolcitos na tcdc olistalina. Da csquclda ¡rara a

intc|sticiul c

rDr¡rur.cz,¿ì

dicitt:

-t-

f¿¡lts do forì

ucgatì\(), iotì ncgativo

subs(i{rìilìdo uut ioü Posifivo (^ilkc1l, lggS).

Ultla vez capturaclo o clétrorr, torna-se neoessária glande quantitlade de enclgìa ¡rar:r
fazô-lo sair da anuadilha. com o aunlento da telÌìperâ1ura ou da luz uv, a vibraç.ão tonra-se
cada vez rnais f<rlLe, ató o nìorrìcnto enì que o elélron sc libera do defeito clistalino. A partir

daí, o clétlon pode ser novaurelìte le-capturado por outra armadilha ou expulso ú> cr.istal,
recollrbiliando-se a oul.ros elétlons

já livres. ßssa

recorntrina<;ão porJe ser

de clois ti¡ros:

racliativa (corn enrissão de lrrz) ou não radioativa. ions ou átonros nos r¡uais ooorrc
tecorrbinação radioativa síio ohanlados de cent¡o,y luhinescentes e a luz ernititla tlu¡antc
esta lcoonrbirraçã<¡ e a lunine,çcêttcrzr

No

tle leconrbinação, a cor da luz emitida (azullvìolcta a pla[a) é
do tipo de inrpureza. Â <¡uantidatle de luz é ¡rroporcional ao llúmelo rlo

pr.ocesso

caraotelística

oléltons a¡lisiouados,

lrincral fbi

(Aitkcn, 1985).

subr

<1ue

por sua vez é proporoional à quantidade de radiação

r

qur: o

uctido
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I}n

urn tlad<l Ininc¡al, o númclo rie elétrons aprisionados cresoe linearrncnte oonr a

dose de radiação por clc reccbida ¿ìo longo do tempo (Fig. 3,a), ató que ocorra rclativa
estabilização eutre a cliação

e o preenclìitnerrto das annadilhas. Pam o quartzo, rsta

estabilização denominada nivel cle saturação é atingida ern 105 anos (Pou¡reatr
1954).

i

&

Souza,

essenci¿rkncnte oncle sc cncontm o cresoinrento linear do grafico que é usado na

datação por'l'1. (Pou¡reau

&

Souza, 1984).

Courulnen(e, os depósitos <¡uatcnrários são fonnados ¡ror scdiuronlos clet¡íticos

ptovenicntes de lochas foluaclas autes do Pelíodo Quaterlário, portanto, sua TLlLOidoverá tor atingitlo a satutação ¿urtcs da sedimentação, Esse tipo de setlinlento podc scr
datad<r por'

1'LlLOli dcsde que, lto uìollìctìlo ent que ocotleu a deposição, o "olonônret.r'o"

\'LlLOll tenha sldo ajustatlo a

z-ero.

'l'al ajuslc pode ser obtido pelo aquccimenlo

do

ntaterial ató 5OCl'O pelo fogo (natural ou arqueológico), pelo contato corrr rnateriais
vulcånioos (lueutes ou pcla ex¡rosição à luz solal dulantc o intenrpclismo, trarìslrolte e
cleposição clo scdimento,

A

enelgia lulninescente pode sor retilac{a por a<¡uecinrerrto ou

reduzida a um val<lr rcsiduâl pol cxposifåo à luz solar em

I6 homs

('l'aturtri, 2002) F.sIe é o plinoÍ¡rio cla zelagern prévia do sedimento

l'r¿t

a¡lroxinradarrrente

llatrìrez,â, bcrn corno

da quantìhcação cnr lal-¡oratórìo da cncrgia aprìsionada após scu sotonarüento.

3.4.4.3. Dose anua

A

l

nrediç:äo da ratlioativitJ¡de natulal c sua avaliação oltr tofiìros da tlosc anrral r¡re

foi arnlazertatla

rìa ¿uììostro são dc igual inrpoltância para a møl ição da hrrninescêlcia

c

a

dcrivação tla paleodose (Ait.kcn, 1985).
Ì)ala muitas aruosttas, a'TLll-OE é produzida, em linhas gerais, eln igual pro¡rorção,

pol radia$o aurbiental natulal advintla de potássio, tório e urânio; a Iadiação cósmioa e a
do rubídio contlibueur âpelìas conl unla pequelìa porcentageur da TLILOD tolâ1,

Na avaliagão da razão na qual a lunrinescência ar¡¡nenta, é nccessá¡io sal¡er a razão
<.la

iorrizagão rros oristais e a proporçãcl cle energia depositacla pelas várias ratliações. Ulu

rlrcio de aproximação é lcalizar calculos detalhados baseados no poder de penetração tlas
clifelentes ladiações e uo coeficiente de absorção de energia dos constituintes da ¿un<¡stla.

Â ldade da amostla pode ser crìoontlâda atlavés d¿ equação: I

:

l'/Da, onde 1 é a

1'é a palcodose e Da e a dose anual tla radiação ionizânte do looal (¡ror exernplo
depósito scdinrerrtar') elÌì que a amostra foi coletada, ,P é a dose de radiaçi1o ionizanl.c
ida<je,

ar:unrr¡lada na anlostra, detefntillâda através de medidas tle

TL ou de LOE (Iìig. 3.4). t\ Du

é determrnada atlavés da sonìa das doses anuais relativas a partículas p, a

raios cósnrioos; geralnrente usauì-se os espectlos da radia$o
deteuninal as col'ìcentlações dos isóto¡ros radioativos

tttu,

radiaSo 7 e aos

y de cada atìtostt¿r pam

"*U, "''Ih "

toK ('I'atunri,

2002). l)oltanl.o, a datação por Iurninescência baseia-se na comparação o¡ttre a dose
lcoebicla pelo scdirnenlo dcsde a sua deposr$o (paleodosc) e a dose iurual f<rrncoi<la pclo
seu alllbicn lo de solclralÌcrìto.

3.4.4.1. Palcodose

Urna avaliação sinrplcs da paleoclose oonsiste ¡ra mcdi$o direta da l['I- para urna
alíquota dc gr'ãos tlc quarfz,o (ou dc orrtlo nrincral utiliz¿rtlo na clatâção, conìo leltlslrato) e
oonrpzuaSo oonr a'ILILOB artifioìal da lne,snra alitluota de gños quaudo c)íposta

¿r

nzr

uuìa

dosagetu de radração oonllecitla. Entretâlìto, esse siruples pr.<lcedimerrto usuaLrrcnte folneoe
apcltas uln valol aproxinado pol oausa da suscetil¡ilidaclc da

priueiro aquecillìento.

TL em ser alteracla durante o

Essa mudança na suscctitllidade oco¡re ern aproxirnadamcnte todos

os tuiner'¿ris ternrolunrinesocntes tornando ¡lecessário o uso do rnétodo das dosos adicionais

(Aitken, 1985; Iìig 3.4).
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Figurn 3.4. Grrilìur

rÌetcrmiuação da ¡ralculosc pelo m<ltorlo

clc

N é a l l,/l,OJ i rìâtur rl; N 'r' I lì c N

.r' 2 oor
P

d¿rs

doses adioionais. G6 é a 11,/l,Oll lcsidual;

lcsponilcm à l l"/l,Oli dûs uÌroslfls n¡tu ais cour tloscs adi<;ionais

(Âdaplado de Äitkcn, 1985).

Â avaliaçño
colììponcl)tcs:

cla paleodose é oornplicacla poique a

a 'lt,/Loll

lu¡linescônoia natutal possui clois

o a idadc-zolo

ack¡uìLida dcscle sua dcposição

('I'L..ll.,Oß. residual G¡) que a aoìostra

já

possuía r¡rando

foi

lurtrinesccÙte

depositada. Se csta últinr¿¡

fol

sigrrilioativanrente alta o não tiver scu clcito adequadamente identificado e rlescontado, a
idacle luminesocnte lesultar'á mais anLiga que a real.

3.4.4.5. l)aktção de ,sedinenlos por lunitrcscêtrcia: probleùas do mébdo

I)oupeau

&

Souza (1984) aplicaranr

o

lrétodo cle data$o por 'l'[- eur

pleistocônicas costeilas e colìtinenl,ais do Sul do

Iìasil e Uruguai. No

costeiras, dataraur-se dez amostras e os lesultados indioaraur
<1ue

cla

I'L

areias

caso das arcias

insaturada, o que inrplica

iodas as alÌìoslÌas clevcrl ter sido submetitlas a urìr processo natural (coniponcrìte UV

luz clo sol) para serem zeradas.

As aleias
result¿urtes

conl.ilìentais estudadas corresporìdemrn

a

uma séric de

do¡rósikrs

de tlalìsporte pela água. Todas estns alüostrâs tambérn apresenfavanr 'l'L

insatu¡ada e urn clesciulerìto lineal

de'l'L com

a dose, signifrcando que a con.ìporìcnte UV

da luz rlo sol rtr¡ou tlc urorlo scrucllu¡llc, zcranrlo

a lL ltnto

nas arcias costcilrs corììo rìrìs
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oonhrrcrìtais. Os autores concluírarn dcsse modo quc, pelo rnenos para as arnostrfls
estuiladas, o tipo cle depósito (costeiro ou continental) não exerce inlìuôncia na ação de
zerÍìr as anìostras ¡rela coru¡lonente UV do sol.
Os ¡rlincrpais problernas nretoclológicos apontados ¡ror Pou¡reau
relaoionaclos a tlês aspeotos: paleotlose,

medi$o

&

Souza (1984) são

cla dose anual e acurácia ou signilÌcado

gcológico das dataçõcs 'fL.
O pliLneiro problenra, ou da ¡raleodose, seria devido à não linearidade tle'l'l- ooln a
dose, verificacla nas areias contiuenlais investigadas pol aqueles autores. Quaudo a aurostra
âpreselìtâ

l'L

rrorulal pr'óxìma do nível

<.le

saturação, a extràpolaøo da paleodosc tortta-se

irnpossível, oonfornlc o gr'áhco da figula 3 4 (Wintle

& ììuntlcy,

&

1982 apud Ì)oupeau

Souza, Ì 984).

Outlo problenra cstaria vinculado à correta determinação da dosc anual, pois se deve
cousi<ierar, quanto à constârìcia do U, Th e seus llílhos, a proseuça de

urnidade do ulaterial, fatores que podeln altemr
radio¿rtivos. Ail.kcn (1985)

já havia oitado

a

retonção

K corn o tenrpo e a

ou perda dc

¡rrodutos

o problem¿ì que a urnitlade pode câusar nâ dosc

anual, pois palte da radiação é absorvida pela água. Portanto, para a medição cla close fÌ,

dcvc-sc scoar' âs anìostras e posteriorlrìente tplicar unl

litor de oorrcção nos valolos

obtirlos. QLrarrto ao signil'icatlo geol(rgioo de unra datação'[L/LOE, não so teur certcza se o
meoanisnro de zclar as auìostlas lìão so altolali¿r depois tle utn ou mais cpisótlios dc
l

etrabalharnento e r esscdirnenl.ação soL: a água. Outra limitação da técnica em sediurentos

subar¡uosos relaciona-se

à possibilidade de fotoesvaziamonto incompleto tlos grãos

de

quartzo durarìte a deposi<$o, rlevido à turvação da água por partículas em suspcnsão.

Stokes (1992) datou e oonlparou alrostras de dìferentes sistemas deposioionais
(e<ilioo, lìuvial e oosteiro) pclo método L,OÌ1. Observou que todas as amostlas apreseutaratn

clescimento linear eul resposla às closes adicionais. No elltanto, verificou-se uut iuctcuteuto

na idade estinrada em labo¡atório para as areias de praia moderna, corres¡rotrrJendo

à

expulsão de carga devido à progressivâ drminui$o da sensibilitlade das arntatlilhas à luz,

porlanto,

o

evento de lìrnpcza (saítla dos íons

e

im¡rurezas do retículo oristalfuto por

ex¡rosrção ao sol ou at¡uecirnento dos grãos) para esvaziar as a¡madilhas do nlinetal duranf.e

a <leposição l'oi nlurt<¡ ourto, lnantendo ulìla col'nponente LOIÌ reliquiar. Uma possibilidade
relaciona-se a urìr everìto tão rápido <le deposição a ponto de não zerar as aftladilhas,
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CÄPi'I'tJLO

4 _- SIST'I'MAS

DITI'OSICIONAIS

4.1. Sislenn plartície cosleirt.

Suguio (l99tl) define ¡rlanície costeila corìro "uma rcgião tle baixo ¡yatliente que
rnargeia colpos de água de grantles clinrensões, conto mar ou ocealìo, teptcsentada por
faixas de teua reoelttclnelttc erìlersas, oorìrpostas por sedimeutos tnatiuhos e/ou fìuviornalinhos, enr gclal dc itla<ìe qua{er.nána".
Conlo lessa.llaclo por (iiannrui (1993), o tertno planíoie costeim ó entpregarlo tle tlois
rlroclos, O

plimeilo tto sentido fisiogr'áfico, como enfatizado pela definição do parágrafo

antcrior. U o scguntlo uo sentido dc arrbicntc ou sistema deposicional (Villwock, 1984,

Villwook et at., |.986
(strurlptah)

a1rrr,/

Giannini, 1993). Neste últirno senliclo, planície oostcira

¡totle ser defìnido colr'¡o "uln¿r área progrndaute ¡lcvid<l ao

cf'e

ito de lrallsl)ortc

e tlclrosição clc sedinrentos por corlertles de deriva litorânea longitudinal" (lìis<-her', l9fì'l
d2rr</ Gìa.nnini,

l99l).

^

eslo ¿ìgcnte sctlirìlentar devem-se actesccnt{ìr aitrda lrclo rtrertos

oullos clois: a tlcriva tra¡lsvetsal e ns vattaçõcs de NllM (Giuurini, 1993)

¡ro¡ótqla, rcstlita cur essôncia

¿t

procossos de arrebentação

faoiologia seria

^
e csptaiatnento dc ouda cln nla¡

aberto, cr.rja idcntilica$o cleperrtlc do exarne de cstruturas sedimentares sutlsupctlìciais.

Alinharneutos de cottlões litoråncos são a princìpal materialização geornorfol(rgica da
plogradação

<1ue

oalaoteriza este sistelìÌa deposicíonal.

Na ár'ea cla L,.E.J.1., Souza

&

Souza (2002) distinguern quauo pequerìas planícics

costeitas, lio sentido hsiogeogtáfìoo: JuLéia, Una, I{io Velde e Guaraú. Nessas plattíoies são

identifioados vár'ios oompaltimentos topográltoos, dois dos quais relacionados a gerações
de sistenias cleposicionais do tipo planície costeila:

l)

oom cotas enlre 1,5 e 4nr, nivelado pol terraços malinhos holocênioos pteselltes elìtle a

linha de oosta c a deprcssito paleolagunar.

2) conr cotas erttre 8 e l0tn, enconllado ao funclo das ¡rlanícies costeiras, outle aflomln
lcstos de tcrlaços tualitrhos pleisl.ocônicos.
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4.1.1. Perfil praial

Uma vez que o sistema deposicional do tipo planície costeira caracteriza-se pela
progradação em zonas

de mar aberto, faz-se necessário padronizar previamente

as

terminologias adotadas para a zona de transformação de onda, com destaque para as feições

morfológicas do prisma praial emerso e submerso (Fig. a.l). A subdivisão dos principais
elementos praiais varia de acordo com o autor, tendo sido adotada neste trabalho a proposta

por Suguio (1992\.
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Figura 4.1. Terminologia usada para designação

de várias partes constituintes das zonas costeiras, eln

<;onfronto com modelos de outros autores (adaptado de Suguio 1992).

4.1

2. Cordões litorâneos
Na geologia sediment¿r brasileira, a palavra cordão tem sido utilizada c,omo

tradu$o para dois diferentes termos técnicos em inglês, ridge

e

string (Giannini, 2002). O

termo ridge, de conotação mais morfiológica, relaciona-se a uma feição positiva alongada e
estreita, de perfrl transversal convexo. Assim, todo cordãolridge associa-se à presença de
uma crista, embora não sejam exatamente sinônimos: a crista pode ser considerada parte do
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coldão. O tcrìlo ,r/r'irr¡Ì, tle conotação gcor ótriclì ttidituensiotlal, tefì:re-sc a c¡uitltlucr
clepósito com elevacia relação cotnpt ìmettto/espessura e baixa relação espessuta/largura. A

exllessão colrlão litotâneo, de cotmtâção morlológica, tern sido utili;¡nda lto lJtasil clrt
sentitlo ligeitamente difelente do teltrto lseach-ridge, de onde ela foi derivada Â r'igor, o

iginrl

serrtidcr or

lil.cral do bcuclt-r'idge ó clc um cordño fomtado por seditttettl.os do praia. Jír

o ter¡ro corclão litor'âneo refele-se a c¡ualquer crista/corclão desenvolvida ao lorrgo tla lirtha

do costa. Scu uso, pottanto, ó atrrartgente quanto à gêncse, podendo scrvir tanto para
corrlões ou cristas plâiais (hetrch-r'idges), forulados sotrìentc por proccssos cosleiros
subat¡uosos,

col o para cortlões ou cristas dunares (dune+'igles), fonnados por depósitos

r:(>lioos, pl inoipa lmente durtas

t onlais (Giannirt

t, 2OOZ).

llesp (2003) tonta ¡edefinir orista ¡traial (beat:lrtidge) a partir do exal¡le orítico tlc
vár'ias prolroslas sugeliclas na iiteratula internacional. Dehnições ciladas pelo aulo¡ utiliz;ttlt

o tenno

beach-ridg,e cortro sûrôttitno de feições distintas, como barra de arlebcntação

(stlash bar), corijurrto rle banas (u'elding /.rar), belma (bernr), ctísta praial (heach-ridge),
cluna lìont¡il (ftmdunc), ou unìa corìtbilìaçño destes. Neste tral¡alho,

o autot' corrolui que

bcaclt-t idge são csscncialmen{e delr<lsitos malinhos alinhados, fìllmados pela ação dc ontla
e ondas de bom tcnrpo e dc torìll)estadc.

No Ilrasil, os tlab¿rlhos ¡rioncilos dc l,amcgo (1940), desenvolvidos no Itoral do

llio

tle Janciro, coltside¡¿valtì r¡ue os colrJõcs lito¡â¡cos, elttão denomìna(los "r'eslingas", seriatrr

¡tol olescinrento latclal, na lbrnla de ¡rontal, feohando etlseadas ¡rrcexistcrttcs.
Posteriol lnerrte, Iligarolla (194(r) representou a "restinga" como um coldão litorâneo
inclividual sepalatttlo oocalo cle "lagoa" (l:ig.4.2), e considerou "feixe dc rostitrga" colno
fòr'nl¿rclos

urr agrupan'ìento de cortlões litorâtleos paralclos ("scn'su hcach-ridge) (Iìig 4 3)
A oligenr da "testiuga", segundo Lautcgo (1940), é de modo gcral oondicìonatla

à

existê¡oia de co¡entes oosteiras secundálias transportândo âreia. Seu prooesso dc lortttação
consiste n¡nr¿r oorre¡te lalìgcuciattclo a t¡assa cfe água que a sepala da ¡rlaia, pctdcndo

velocldade rìo oontato e deposilantlo os sedilnentos numa faixa ¡raralela à lirlha costeir¿

(tìigarella, 1946).

A

fotmação ile um cordão litoÉneo por "¡rrograilação laler¿rl" foi

oligina lrrrerrtc proposla por Gilbcrt (lf\85, apud Muelre, 1994) e exigc obliqiiitladc dc
incidôncia rle ondas capaz de gelal deliva litor'ânca longilucliual significativa,

O termo "restinga" (de origem espanhola) foi registrado na literatura geocientífica
no século XV, referindo-se à barra ou barreira de natureza arenosa, especialmente quando
essas feições fecham lagunas costeiras. Neste caso, a restinga é comumente interrompida

por braços ou desembocaduras de maré, que estabelecem comunicação parcial entre as
águas do oceano aberto e da laguna (Larras, 1964 apud Suguio, l99S). Suguio (1998)
adverte que, no Brasil, esta palavra tem sido usada indiscriminadamente, referindo-se a
diversos tipos de depósitos arenosos litorâneos que, na realidade, correspondem a diferentes
feições deposicionais.

Figura 4.2. Corle esquemático de um cordão litorâneo. I ) Restinga

-

cordão litorâneo; 2)Lagoa;3) Oceano;

4) Embasamento cristalino (baseado ern Bigarella, 1946).

Figura 43. Corte esquemático da zona de restinga. l. Feixe de restinga (beach-ridge); 2. Vale de restinga;

3.

Aluviões t€rrestres, pantanais ou maneÍues;4. Embasamento cristalino; 5. Ocea¡ro (baseado em Bigarella,
r946).

Na versão traduzida para o português do livro-texto de Bloom (1969), cita-se
"barreira" ou "cristâ de praia" como o principal elemento de costas planas, separadas da
terra ftrme por uma "lagoa" ou pântano. Menciona-se ainda que antigas cristas de praia,
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incorporadas na planície e visíveis em fotos aéreas pelo seu alinhamento, foram chamadas

de "cordões praianos ou litorâneos" (Guerra, 1966), ou "planícies de restinga" (Lamego,
1940). Suguio (1998) defrne barreira como "praia arenosa (barrier beach), ilha (barrier

island) ou esporão (barrier spll), que se estende mais ou menos paralelament€ ao litoral e
acha-se separado do continente por um corpo aquoso relativamente esûeito (laguna)".

A

barreira, via de regra, permanece acima do nível de maré alø (shepard, r95z\.

Moslow (1990) reconhece dois tipos de barreiras, as transgressivas e as regressivas.

As ilhas barreiras regressivas seriam o resultado da migração da linha de costa (Fig. a.a).

No entanto, a origem primária da barreira inicial, segundo esse modelo, sempre

é

transgressiva. Portanto, o desenvolvimenûo de uma planície costeira com cordões litorâneos

(beach-ridges) pode começar

a partir do desenvolvimento de uma

ilha-barreira

transgressiva encerrando uma laguna. Posteriormente, a ilha-barreira serviria de apoio para
o crescimento dos demais cordões, associados à origem regressiva.

Modelos

Estroti

gróficos

TRANSGRESSIVO

REGRESSIVO

Eþ
+ Rsl

Rs>Rd

-

Rsl

Rs<Rd

Figura 4.4. Modelos estatigráficos para barreiras clásticas como função da variação do nível do mar (Rsl ),
razão de subsidência @s) e razão de deposição (Rd) (adaptado de Moslow, 1990).

Dominguez et al, (1992) definem que as "planícies de cristas de praias" resultam da
progradação da linha de costa (Fig. 4.5), através de processo de acumulação de sedimentos

por ação das ondas, onde cada crista de praia representa um depósito individu alizado,
associado

a uma linha de praia ativa. Mendes (1984)

considera estes como sendo
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acumulados pelas ondas acima

do

nível médio

de preamar, por ocasião de

marés

excepcionais ou em época de tempestade.

Acreçöo

Figura 4.5. Progradação de praia arenosa (esquemático):

I

- areia; 2 - depósitos lamosos da zona de transição;

3 - cordões de areia; 4 - embasamento cristalino; nmp - nível médio de preamar (adaptado de Mendes,
l9g4).

A liberal tradução de termos em língua estrangeira (geralmente inglês) por diversos
autores originou uma série de termos diferentes para uma mesma feiSo. Estes utilizam
comumente a tradu$o dos termos beach-ridge (crista praial), barrier (barreira), beach-

barrier (baneira de praia) e regre,ssive barrier (baneira regressiva) como cordão litorâneo.
O termo "restinga", inicialmente proposto na designação de cordão litorâneo, tem
sido usado de modo indiscriminado, referindo-se a todos os tipos de depósitos arenosos
litorâneos que, na realidade correspondem a diferentes fei@es deposicionais, geralmente de
composição arenosa. Já os cordões litorâneos são interpretados c,omo de origem primária
marinha ou formados por ondas de tempestade. Sobre este, o rehabalhamento eólico pode
formar cordões dunares, realçando o alinhamento inicial.
Neste trabalho, adotou-se o termo cordão litorâneo, preferencialmente descritivo da

morfologia de alinhamentos paralelos à linha de costa atual, não devendo ser, portanto,
exclusivamente relacionado à sua gênese marinha.
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4.1J. Drrn¡s costeirûs
I'lesp (2000) classifica as rlunas en (luatro tipos: frontais, blou,t¡uts, palabólioas e
oanrpos cle dLrnas transgrcssivos, sentlo quc este últirno não coresponde es¡reoificamentc a

unì tipo de duna, cstando este elìr lìielarquia superior às clernais feições. Na região

<lo

Una-

Juróia foram itlcntlfioatlos dunas fiontais incipientes e estabeleoidas, dunas l¡lr.rv,r.¡¿rl e uln
irrcipierrte carr4lo dc trcbhltas.
Á.s tlunas
<le alci¿r costoir¿r

florrtais são dc{i¡rid¿rs conro drpósitos fornrados rro pós-ptaitr ¡tela r etertção
pela vcgetação pioneir.a. Segunc{o IIesp (2000), as dunas fionlais conrcçaru

oomo dun¿rs inoipicntcs ou embrionárias

e

evoluern, corìl

o

auutento da altura, da

oonrylexidadc nrorl'ológica c cla divcrsitlade dc cobortura vegetal, para rluuas

esta

bcler:itlas.

As dunas frontais iocipientes podelìr ainda ser subdivididas, quanto ao criterìo nrolfológico,
ern corrlões (ridgcs), tèn¿ços e r¿ìlìrpas.

As

clL¡nas

ftontais estabelecidas, por sua maior conrplexidade

mr-rrfológioa,

apleselìtalìì nluil.as lolrnas possiveis, sendo urnas das ruais couluus a sÌ¡avolìrcnto onduhcla

ot lmnnoclty.

Sentlo r:amcterizàdâs por taxas de cleposi$o e¡llica nlais baixa-s que as dunâs

inci¡lrcrrtes, p<ldcur sel

irì

terìsalìlcnte lonlodeladas poI procèssos erosivos, 1;r'incipalmert le

eólioos. Desse r.nodo, o grau de rnodificac;ão da morfoìogia original por estes l)roccssos
corrstilt¡i-se cm critório de classifioação. Ulilizando cste tipo de oritério, Ilosp (198tl)

dividiu as dunas estabeleoidas er¡ cinoo estágios,

1 a 5, na ordem de crosão orescente (Irig.

4.6). A rnorfologia hurnnrtcky seria conlL¡nl no eslágio 3.
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Estágio 1: Topograficamenle contínuas; bem
vegetada (90-100%), suavemente onduladas

Estágio 2: Localmente sem vegetação;
menor cobertura vegetal (75-900/o).

':tÑ s.i
È\

Estágio 3: Com topografìa hummocky. Vegetação
cobre 45-75o/o da ârea.

{h

\.:*\t

.vA

Estágio 4: Com pronunciada variabilidade topográfica.
Espaços sem vegetação amplos, com
lençóis de areia; cristas parcialmente vegetadas (20-4SVo).

Estágio 5: "Morrotes" remanescentes, deflação em
larga escala e lençóis. A vegetação cobre 5-20olo.

\T
:..\

Figura 4.6. Classificação morfológica e ilustrações esquemáticas de dunas fiontais estabelecidas do sudeste
da Austrália (adaptado dc Hesp, 1988).

Os blowours são feições mistas (erosivo-deposicionais) geradas por ruptura, via
deflação, de formas positivas de relevo constituídas por depósitos arenosos, geralmente
dunas frontais ou cristas praiais.

A ruptura faz-se através da produção de bacia deflacionar

(deflation basin), delimitada por paredes erosivas subparalelas (erosional walls) que

se

fecham, rumo sotavento, em lobos deposicionais (depositional lobes) em U, com faces de
avalancha. Desse modo, os blowouts são morfologicamente tripartites: bacia, paredes e
lobos (Giannini,20O2; Giannini et a\.,2004).

O termo nebkhas foi introduzido por Killian (1945 apud Tenberg, 1994), para
referir-se a montículos de areia formados pela deposição eólica em meio à vegetaSo.
Podem possuir caudas alongadas no sentido do vento. Nesse caso, recebem a denomina@o
dunas de sombra ou shadow dunes

(Gannini et al.,ZOO4).

33

4 - 2. S ìslenn es lu urì n o-ht gu n

Enl.ende-se

tr

por estuálio uma rcgião de trausição entre o fluvial e o mariullo,

oaracte¡izado pcla influônoia tanto das col'Ícntes lluviais como de maré (Mcndcs, 1984).

Cotrespouttenr, porlalìto,
a{'ogaclas,

a

desernbocaduras fluviais, constante

ou

irìtcnìritc,ttcutcnlc

euì quo a ação ou helança de processos matinhos e lluviais é igualrnentc

importalìte. .lá uura laguna consistc de corpo de água raso, sub-paralelo ¿ì cosfa, conr
ooucxão ¡estrìta ao nr¿rr ¿rtrerto, do qual se separa por barreira arenosa. É, portanto,
donlinatla pcla ação de colletrles cle ulaté rnodificadas e por ondas e correutos induziilas
pelo vento.

A fbrnração de

esl.rrários

e laguuas rnodernas dcu-se principahnelìte rìos últinlos

8

rnil anos, rlo oo1ìtexto nl¿rior da tlansgressão holooônioa. Nesse contexto, há clois tipos de
origem para esles sistcrnas clcposicionais (Giannini, 1993). No prinreiro 1ìpo, eles são
gclados pclo aloganrcnto, dulanle

a

trÍìnsgrosslìo holocênica,

de

¿ireas preViturrc te

disser,adas (Giannini, 1993), conro valcs rlc rios transversais ou sub-patalelos aos feixes de

coldõcs lilorâlloos tlcscnvolvidos rlr¡ l)leislocen<l

srr¡rcr

ior. O afogarnento tlos

valcs

trârìsvcrsais daria origcnr a cstuáLios e o afogamento dos vales sub-paralelos gcmlia as
laguuas. No caso cle evidências de conexão desl.cs dols lipos de sistenra, .jLrstilioa-se o
crììprego do telrno oorìrl)osto estualino-lagunar. No segundo tipo dc origcrn,

o

sistenra

lagunat ou estuzrlitro- lagurrar l'olma-se concornitantenrente à construção dc ilhas c l¡alr¡s-

barleila (Giannini, I 993).
Atualnlente a área de estudo não apleselìta uln sistema estuarino-laguuar al.ivo. No

ent r{.o, feições observadas enì fotoglafias aéreas do interior da planíoie sugcreur
ocolrôuci¿r closte tipo de sistcura dt¡r'ante a evolução da plalíoic costeira,

lJlta

c<.rttto

coutparaç.it<,r

t

a

rto n:r região tlo

tla Juróia. A ausôno¡a cle oordircs litorâneos e a muclança na ve¿claçrão enr
r:ou

as árc¿rs

vizi¡lllas, cur fotos

¿rórcas, e â

presrnça de argila rica our nlaléri¿r-

otgânica obselvada. cln carr¡ro leforçanr a idéi¡. de urn anligo sistelna estuariuo -la¡¡r rua

r.

Os dois ti¡ros tlo oligorrr clc sistonla laguuar rcconhccitlos por Giarrnini (199.ì)
cs(alia¡n rcprcscnta<los ar¡ui (ì.ìentz

&

Giannini,2003). Na região do tJna e

rrzr por.çâo

norcleste tla plauicie da Juróia, junto ao l.norro hornônimo, encontra-se sistema do tipo baía-

laguna. lÌs{.c sistelna não teria se clescnvolvido por ¿tfogaulelìto de uma regiäo nrais baixa, e

siur pelo crescirnento de esporões arelìosos rumo NE, que teriam estrangulatlo

as

a sw dos lìronos dâ Barra do una e d¿r JLrLéi¿. o
crescimento da planície arenosa coln cordões ruuro NE alcançaria estcs lDorros,
p¿ticodcscrìrboc¿ìdurâs existontos

deseuvolvcndo palcolagunas.
P<ll or¡tlo laclo, supondo-se que os teüaços mais interiores

e a SW do rnor¡o da

Juréia sejam pleistocênicos, pol estralelìr uruito interioriz¿dos em relaçíio aqs deurais
sistenras tle colrlões litorâneos, o sudocste da planície da Juréia, junl,o ao vale do rio Iìibeira

de lguapc, ¿ìpresel)ta associação rkl tilro valc-laguna, isto ó, vales incisos e¡¡ sedinlerrtos
pleistocênioos, afogados no

âllbito da transglcssão holooênica,

t)

CÀPÍ]'ULO
5,

1,

5 _. I,LÂNíCID COS'TIcITìA

UNA-JURúIA

Aenl it kt í n I etp r cl ø çito

Cono ploduto da integm$o dos
cottleccit¡rtal

resultados

da

aerofotointelprotâção,

anl-se nìapas geolìrorfológicos com ônfase nos sistenlas

cleposicionzris

quaternár ios (Anexo I ),

Através d¿r fotoìnterpretação,

foi

possível inferir três importânt$ as¡recl.os da

evoluçäo geoniolfológica da planíoie: nrudzrnças de configuração nas dcsenrt¡oc¿rtlums de
canais de esco¿ìulento de maré (rios Una rlo Prelado e Rit¡eira de lguape), tlireções cle
cLescinlento clc espotões ¿ìrerìosos looerìtos o anligos e padr'õcs de densidadc e gconrctria

dos oordões litorâneos. Cuno as três camctcristioas encontråln-se nruitas vczes
intinramen{e relacionadas, optou-se por agrupá-las, pala efeito ile descliçãcl, em feições e
processos recerìtes (contenrpor'âneos ao período de levantamenüo aerofotogr'hlìco) versus

lilções

e plocessos anl.igos (anteliores a csse pcLíodo). Mctodologioamento, esta

sutxlivisíio

c oldenagão são jnteressantes, pois o prirnciro grupo constitui, ertr algurrs casos, rnodelos
úteis pala

a

conìpleensão do segutrdo. Lìsta aboldagem, bcnt conro as illtelprolâçõcs

adotarlas e apresentaclas a seguir bascianr-sc cm lJen{z

5.l.L

& Giannini (2003).

lreições e pr'occssos reccntes
A contpata$o elìue as fotos aór'eas de 1962 e 1973 possíbilitou verifical'a nutlança

na coufiguração da desenltrocadura do rio Una do l,relado, de traçado oblíquo à oosta,

dirigitlo para S, l)ara tnçado nrais curto, per¡rentlioular à costa (ltig. 5.1). Âtnrvós d<r
conlìonlo ontlc as lìrtos cle 19'13 e 2000, obscrva-se que a nov¿t configulação tla
doscnrbocadur¿r tualì1.óln-se até os dias ¿ìtuais.
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Figun 5.1. Fotos aéroas

d¡ì desembocâdul'a do

rio {Jna do Prelado em 1962 e 1973. Not¿u rnÌrda¡ìçû dâ

desembocadura pala NJì.

A mudarça na confrguração e posição do rio Una do Prelado pressupõe entender a
dinâmica da desernbooadura e seus fatores controladoresi deriva litorânea, regime de marés
e regime fluvial. Em vista do efeito de molhe hidráulico exercido pela desembocadura, a

foz reprcsentaria zona de convergência de células de deriva litorânea longitudinal: a SW
(extremidade setentrional da praia do Una), atuaria a deriva regional predominante para

NE, enquanto a NE (praia da Barra do Una), o molhe hidráulico natural do rio Una do
Prelado geraria inversão localizada da deriva residual.

A oonfiguração existente em 1962, poftanto, pode refletir tanto o meandramento
como

o

predomínio local temporário de deriva litorânea para SW. Já a variação de

configuração constatada na foto de 1973 pode ser. atribuída à produção de atalho em
corredeira, provavelmente devido ao extlavasameltto do canal em período de enchente

fluvial, ern condições de predornínio de deriva longitudinal para NE. A manutenção da
desembocadura do rio Una do Prelado desde então representa uma configuração de
equilíbrio estável em condrções de vazão elevada e com padrão convergente de células de
deriva litorânea.
Comparando-se as fotos aéreas de 1973 e 2000 relativas à desembocadura do rio

Ribeira de lguape, nota-se o crescimento da ponta sul da praia da Juréi4 para SW,
decorrente do transporte

e acúmulo de

sedimentos pela deriva litorânea longitudinal,

localmente dirigìda para este rumo (Fig. 5.2). Admitindo-se

o predomínio regional de
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deriva litorâ¡ea para NE, a inversão local da deriv¿ na terminação sudoeste da praia da
Juréia pode ser explioada pelo efeito molhe natural exercido pelo rio Ribeira de lguape.

A

desemtrocadura do rio bloquearia as ondas vindas de sul, favorecendo, com isto, a deriva

longitudinal para SW a sotamar (NE) da foz.

A

inversão da deriva longitudinal na

extremidade sudoeste da praia da Juréia é sustentada pelo padrão de células de deriva
interpretado por Souza (1997) com base na variação longitudinal de granulometria.

Figura 5.2. Fotos

aéreas do

rio lìibc'ila de Iguape un 1973 c 2000. Notar, entrc as duas datas,

ot

escjmento dâ

ponta sul da praia da.Tr.uéia para SW.

5.12. Feições e processos ântigos
A ponta sul da praia da Juréia, formada

ap,ós 1973, é parte integrante de uma feição

deposicional maior, de igual orientação e com o dobro do tamanho em extensão e largura,
adjacente à reentrância paleoestuarino-lagunar do rio Suá Mirim (Fig. 5.3), A parte mais

setentrional e antiga desta feição apresenta alìnhamentos de cordões litorâneos menos
espaçados que no int€rior da planície e com direção SE-NW, oblíqua à orientâção geral da

praia da Juréia. Este padrão diferenciado de orientaøo
crescimento de toda a
desernbocadura

fei$o, como esporão, no rumo SW,

e

espaçamento confirma o

associado ao efeito molhe da

do rio Ribeira de lguape, Dada a localiza@o do esporão, adjacente ao

terreno paleolagunar do rio Suá Mirirn, e ¡azoíwel supor que algurn evento abrupto esteja

relacionado à mudança de posição da desembocadura do rio Ribeira de Iguape, do atual
vale do rio Suá Mirim para seu curso atual.
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Flgura 53. CordÕes litorâneos com orientação SE-NW, adjacente à reentrância paleoestuarinoJagunar do
rio

Suá

Mirim (extemidade

sudoeste da praia da Juréia).

A suposta paleodesembocadura do rio Ribeira de Iguape (rio Sua Mirim) apresenta
orientåção subparalela à costa, voltada para NE, compatível com o forte efeito da deriva

litorânea longitudinal nesse rumo, constatada hoje a barlamar da foz do rio Ribeira de
Iguape (Fig. 5.3). Com o deslocamento da desembocadura do Ribeira de Iguape rumo SW
para sua posição atual, o efeito molhe e a deriva localmente invertida teriam passado a atuar

sobre a região da margem direit¿ da paleodesembocadura, retrabalhando e redepositando
seus sedimentos sob a forma de esporão. Este esporão seria o responsável pelo barramento

da paleodesembocadura e pelo conseqüente desaparecimento do efeito molhe
associado. Com isso, a deriva para NE a sotamar do rio Sua

a

ela

Mirim intensificou-se, gerando

o fechamento da paleolaguna junto à parte externa do flanco sul do morro da Juréia. Com o

fechamento desta desembocadura e a ativação da foz atual, a deriva litorânea a NE do rio
Sua Miri.m reassume seu padrão normal, criando o processo gener:,liz.ado de erosão da
antiga linha de costa que c,aracteriza até hoje a parte centro-sul da praia da Juréia @entz

&

Gannini, 2003). De acordo com este modelo, o desfecho da paleolaguna adjacente

ao

mono da Juréia teria sido, porüanto, contemporâneo ao estabelecimenûo do baixo curso
atual do rio Ribeira de Iguape (Fig. 5.a).
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A fotointerpretação do contato entre o sistema planície costeira e o sistema
lagunar,
junto à parte inæma do flanco sul do morro da Juréia, permitiu
delimitar ouûa feição
alongada, com características geomorfológicas de esporão arenoso (Fig.
5.a). Com base na
disposição espacial desta feição e na reconstituição do padrão de
encurvamento dos cordões

litorâneos nela existentes, é possível interpretar seu rumo de crescimento para
SW, tendo o
maciço da Juréia como ponto de fixação. Este paleoespoño também
teria crescido sob
efeito de deriva litorânea invertida em relação ao padrão regional predominante.
Este

åto

permite interpretar a existência de efeito molhe hidráulico também
nesta área, em épocas
passadas. O molhe teria sido exercido pela desembocadura
lagunar entäo existente a SW do
esporão, inferida na fotointerpretação atavés de uma reentrância do
sistema lagunar. A
intemrpção do feixe de cordões encurvados rumo SW e o barramento
da reentrância
lagunar por sedimenûos arenosos da planície costeira evidenciam o fechamenûo
da
paleodesembocadura, com o cessamento do efeito molhe por
ela induzido (Fig. 5.a).
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Esboço geológrm da parte nordeste da planlcie da Juréia. Na parte mais
interna da

planíciq nota-se a presença de paleoesporão arenoso com rumo de crescimento
para SW, ter¡do o
maciço da Juréia como ponto de fixação. Na parte mais externa, o fechamento
da paleolaguna
adjacørte ao molro da Juréia est¿ria relacionado à intensifrcação da deriva
litorânea para NE devida
à

migração, para SW (posição atual), da desembocadura do rio Ribeira de
Iguape.
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5,2, lii,stenn

5.2.1,

5.2.1.

pruírduna ttual

l'rnin tla lìarra do Una

l.

ll¿.sultudtts ,lc

cuntprt
r.

A praia da llana clo una, r:orn exr.elìsão il., 2 kl¡1,

e a planície adjacente, são abertas

à visitaÉo públir:a, apresentando nlaior interferência antrópica que os setores viziuhos.
souza

& capellaLi Jr. (2002)

clessa praia, conr a

lessaltam tambóur a perturbação na vegetaçì¿io de restiuga

oct¡rrência de algumas poucas espécies.

Próxinlo ao maciço cristalino, por'ção nol.tlesl.e da praia,

ooollcut

predomirranteme nte dunas fi'onlais cstabelecidas eroditlas, de aproximadarnente 0,5ur

{e

altLrra, cLrias lalésias gelalntettte expõeur esll atiflcâçõ)es plano-palalelas ou soþr'eposirso cle

séries dc estratificações plano-paralelas enl série de cruzatlas (Fig. 5.5). Algurras dunas
ftontais estabelecitlas apteseutaur fìlnnas convexas, corn estratificações apreselltando ¡ítido
ntergulho pala o o<lntinente (|.'ig. 5.6 e 5.7). Observa-se tamtrérn o cavalgamcnto da tlurra

lìontal eshbelecida pol flanja de arera eólioa ou duna fìontal incipiente enì ralìrpa. Gia¡nini
(2003) dehne frart-ia tle ateias eólicas couro setlirnentos incoesos, desvegela{os, acu¡rula¿os
pelo vellto, sob a folttla de um lengol de es¡lessum centilnétrica, aos
¡rés das c[lnas fiorrtais
ou das escarpas costeiras. segundo esse autoÌ, as franjas de areia eólica, sob aporte eólico
elevado, podem evoluir pala prof.oclunas, forrnas tle lcito eólica com até
¡roucos ¡netros de
altura, scnr face tle avalanch a (.:li¡lìtce).

Na porção i'termediária da praia (ponto 5
aulììe¡r{å1,

-

Anexo 2), a altura tlas du'as (eude a

e são ol¡se[vaclos loriåços de dunas frontais incipientes recobrindo

làlésias

preexistentes (Fig. -5.8). 'l-onra-se evitlente, assirn, o aurnento do grau de clesenvolviurento

de du'as lìonlais iucipientcs rumo

sw, o

que pode es{år relacionado ao suprinrcnto

olcscellte por deliva litorâltea longitr.rdinal. Cabe clestacar que a deriva litorânea resrdual

ilìtcrpletada por Souza (1997) uesta ptaia, cour lrase crn indicadores granulomótrioos e tle
sensorianrelllo fooìoto, {.ent sentido SW.
Pl<ixirno à dcscr'bocatlura <lo

'io

una do l)r'elado, observa-se reduçåo na altur¿

das

dunas, conr georneûia (le f.euaço, e aulnetìto da largura cla praia.

4l

t\

Flgura 55. Falésia em duna frontal incipiente com
de estatificação pluro-paralela @onto 2

-

séries

Anexo 2).

Ftgura 5.6. Falésia em duna frontal estabelecida. Notar
geometria ondulada (hummocþ) da superflcie da duna

@onto3-Anexo2).

Figura 5.7. Falésia em duna frontal incipieirte com

Figun 5.8. Terraço de dunas frontais

superflcie convexa e duas séries de estratificações, sendo

recobrindo falésias

a

@onto5-Anexo2).

atitude das estratificaçôes

acompanhada

pela

na série

convexidade

deposicional atual @onto 4

-

da

superior

incipientes

de dunas frontais estabelecidas

zuperflcie

Anexo 2).
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5. 2.

I. 2. Granulometria

o

exame da variação de atributos granulométricos ao longo
da praia da Bana do
permite
una
verificar dados discrepantes (picos) na porção intermediária
da praia, tanto na
zona de espraiamento quanto nas dunas (Fig. 5.9 e 5.10).

Na zona de

espraiamento,

a

parte mediana da praia

é

caracterizada por

enriquecimento em ateia ftna (Fig. 5.9), com engrossamento
de diâmetro médio, melhora
da seleSo e aumento da assimetria (Fig. 5.10). Com
base na regra de Mclaren & Bowles
(1985) para dedução de rumo preferencial de
transporte sedimentar a partir de parâmetros
estatísticos de granulometria, este padrão de variação
seria indicativo de deriva litorânea
convergente, mas é mais provável, que ele se deva a
aumenûo de energia no centro da praia,

ligado à maior exposição às ondas. As extremidades ficariam
mais protegidas desta ação
pela ponta do Una, a NE, e pelo molhe hidraulico
do rio Una do prelado, a SW. Ainda com
base na mesma regra' considerando a seleção melhor
a sw que a NE, existiria talvez um
ligeiro predomínio, na praia como todo, do transporte para
sw, conforme interpretado por
Souza (1997\' Isto é, o efeito do molhe do rio Una do prelado
seria mais efetivo que o da

proteSo exercida pela ponta nordeste da praia. Nas dunas
frontais, as tendências

de

variação invertem-se. Considerando, com base na Fig. 5.9, que
as amostras de dunas eólicas
apresentam aument'o quase sistemático de areia muito fina
em relaSo às amostras da praia
adjacent'e e que o meio da praia é justamen te a zona
em que este aumento é mais
pronunciado, a inversão de comportamento de parâmetros
granulométricos entre praia
e

duna no meio da praia reflete provavelmente o maior efeito
da ação do vento no meio da
praia que nas extremidades.
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Notu porìto

ânômâro na

Minerais pesados

5.2. 1.3.

Na praia da Bana do Una, pôde-se observar aumento do índice ZTF.
(zircão,
turmalina, rutilo) rumo sw, tanto na zona de espraiamento, quanto
nas dunas frontais (Fig.
5ll) Ern vista da ausência de tendências craras, em pararelo, nos

resurtados de
granulometria, este padrão de varia$o longitudinal
de minerais pesados toma-se de dificir
interpretação. se for adrnitido que o fator determinante
da distribuição de minerais
observada é a destruição fisica e químioa preferencial
de ninerais instíveis, o au mento de

ZTR rumo

sw

indica deriva litorânea residuar nesse rumo. se, entretanto,

o

fatol

determinante for o transporte preferencial de minemis
menos densos (no caso, os instiiveis),
a deriva irrferida se'ia para NE, Esfa tendência pode ser reracionada
à seleção hidráulica.
com retenção de compone'tes mais pesados a montante
da conente litorânea.
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vatiação nos lndices somatór-ios de minerais ultraesláveis (Zl1ì)
e instávcis (hombJenda) un

de espmia¡lento e duna na pLaia da Ban.a do Una.
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522.Praia do Una
5.2.2.1. Resulødos de campo

Com aproximadamenæ 15 km de extensão, a praia do Una apresenta-se
muiûo
pouco modificada pela açõo antrópioa, com exposi@es naturais
bem preservadas. O tipo
morfodinâmico de praia, segundo a classificação de Wright et al. (1979),
varia do es6gio I

(dissipativo), na porção NE, para

o estágio 5

intermediária, retomando ao esÉgio

próximo ao mono do Crrajauna a SW. Esta variação

I

(intermediário-reflectivo),

na

porção

é nitidamente acompanhada por mudanças na granulometria predominante,
de areia muito
fina na porção dissipativa, para areia media na porção reflectiva.

A porção mais reflectiva da praia, ou de tombo, é

caracterizada pela presença de

face praial oom forte ângulo de mergulho (até I lo) e berma com
mergulho suave em
direção ao continente (Fig. 5.12). Na parte intema dapraia,observa-se
alta concentrago de
minerais pesados escuros (Fig. 5.13) e grânulos de bioclastos. Em
alguns pontos, nota-se a
erosão da face praial, formando falésias de 0,5m de altura (Fig. 5.la).

I

'',¿.

'a')

$'
,

,-l

Flgura 5.12. Porção reflectiva (cørto-sul) da praia

Flgur¡ 5.13. Concentação de minerais pesados ao sopé

do Una @onto 22

do cordão de dunas frontais @onto 19

-

Anexo 2).

-

Anexo 2).
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6-

Figura s.14. Face praial erodida formando falésias na parte
centro-sul da praia do Una (entre os pontos

2l e22 _ Anexo 2).

As dunas frontais ocorrem na forma típica de cordões (sensu Hesp, 2000), contínua
e retilínea (Fig' 5.15), emgrandeparte da praia, exceto próximo à desembocadura
de rios
ou sangradouros, onde se encontram na forma de montículos coalescidos cobertos por
vegetação pioneira (terraços de dunas frontais incipienæs; Fig. 5.l6).

I

v
Figura 5.15. Cordão de dunas frontais estabelecidas

Figura 5.16. Terraço de dunas incipientes na forma

contlnuo, retillneo e com falésia, na praia do Una

de montículos, próximo à desembocadura de rio

(Ponto 16-Anexo2).

@onto I -Anexo2).
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Nesta praia, o cordão de duna frontal é composto principalmente por dunas
frontais

incipientes, com vegetação característica (especies como: Hydrocotyle umbellata,
Iresine
portulacoides, Spartina ciliata e lpomoea pés-caprae). À frente do
cordão, podem oc,orrer
franjas de areia eólica (Fig. 5,l7).

_-

:i,
Figura 5.17. Franja de a¡eia eólica, tende¡rdo à formação de rampa, à fi.ente
falésia sobrc duna fiontal cstabelecida na praia do [Jna (Ponto 8

-

de

Anexo 2).

Ocorrem também dunas estabelecidas e falésias; estas, algumas vezes, apresentamse parcialmente encobertias por franjas eólicas, que, uma vez vegetadas, passam para
dunas
incipientes com morfologia em rampa.

A distribui$o

dos tipos de dunas frontais permite subdividir a praia em três
segmentos principais. O primeiro, no terço nordeste da praia (do ponûo 03
ao 0l),
caracteriza-se pelo predomínio de dunas frontais incipientes com forma em cordão,
de aæ
1,5 metro de altura. O segundo, localizado no trecho meio-sul (02 ao 27), que

inclui a zona

de morfodinâmica reflectiva (do ponto 13 ao 27) e as principais ocorrências

de

concentrações residuais de minerais pesados em meio a depósitos eólicos,
contém dunas

frontais estabelecidas, com escarpas. O terceiro, na extremidade sudoes te (27 a 30),
tem o
predomínio de dunas frontais incipientes baixas (até 1m), em forma
de cordão. De acordo
com esta divisão, observa-se relação direta entre o tipo de duna e a morfologia do perfil
praial.
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Uma vez que a deriva litorânea preferencial apresenta rumo NE, a porção sudoeste
da praia do Una se caracterizaria como zona de fomecimento de sedimento.

A morfologia

da praia justifica esta hipótese, visto que em praias reflectivas ocorre concentação de
sedimento na antepraia, enquanto que na zona subaéreahâ déficit de material. Em campo
esta característica se reflete na ausência de dunas frontais incipientes.
Jâ na porçã,o nordeste da praia, o efeito molhe gerado pelo

rio Una bana o corrente

de deriva rumo NE, gerando ali uma zona de descarga de sedimento. Desse modo cria-se
condi@es favoráveis paraa formação de praia dissipativa, dunas frontais incipientes e até
pequenos campos de dunas.
Apesar das condições características mencionadas anteriormente relacionando rumo

de deriva com perfil praial e dunas frontais, observa-se perfil praial dissipativo com dunas

frontais incipientes no extremo sudoeste da praia do Una. Esta ocorrência deve-se à
inversão local da deriva litorânea longitudinal de NE para SW, atribuída ao maciço
cristalino (ponta do Grajaúna) que deslocaria a deriva preferencial pan NE, gerando uma
inversão nesta porção da praia (Fig. S.lB).

Figura 5.18. Esquema da inversão local da deriva litorânea na porção
presença do maciço cristalino, que protegeria

e favoreceria o

sudoeste da praia do Una, at¡ibulda à

desenvolvimento, nesse local, de praia

dissipativa. A porção mais reflectiva da praia coincide com a zona de divergência.
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5. 2. 2.

2.

( i ranu k¡nrc

l

ria

Na praia do Una, a distlibLrição longitudinal dos paÉmetros gnurulonrétrioos
diâulctro nléclio, desvio padrão e assiuìetria

(fig. 5.19), relercntes

à fácies de espraianrcltto,

indica tendência cle afìllameuto, rnelhora de seleção e assimetria mais negativa rumo NE.

llsl€ colllporta{ttento coitlcide col.n urn dos ¡radrões indicadores de transporto sedirncntar
scgr.ttttlo Mr:l-aren & Ilowles (1985), peunitiudo interprctnr deriva lito¡'ânea lotrgitudiual
pledonrinan

l-o

lrara NE.

O ntcslrro padrãn de valiação lorrgitudinal de granulor.ncl.ria cnoorrtrado na zona {e
espmiatnetrto da praia tlo Una repete-se nas dunas frontais, exoeto quâlìto à assitne(ria

(lìig

5.19). lsto indica que o cliâmetro nléclìo e o desvio padr'ão das areias dunares ncsta praia são

tfetelminados pelas c;aracteríslicas da área fonte iurediata (praia), enquanto a assirnetria é
deternrinatla pela seletiviclade do agente retmbalhador (vento),

A

variação gran ulot riétt ioa lì¿r zon¿ì dc espraiarnento acotlpanha nit.iclallrellte

as

mudattças de tipo rnorlodiuânlico da pr¿ìia. Assinì, nos tlechos dissrpativos, encontra.dos lra

porção rtotdestc e llo exlrculo sudooste da plaia, a granulometria médi¿r varia c¡tre a¡ci¿r

lina e areia nruito lina (lìig. 5.19), collespondendo a diârnctro lnédio areìa uluito lina,
trlelhora ua seleç:äo e assimetlia nula a ncgativa. Já no treclio intermediário-¡cllectivo

cla

porr$.o r.neio-sudocstc, a granulonetria predominantc muda pa.ra areia fina a média (lì'rg.

5.l9), o diânrel.ro nlédio torna-se lnais glosso,

a seleção ¡riola e a assimctria fica ¡rositiva.
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5. 2. 2. 3.

A

dístribuição longitudi'al dos teores em massa (%) de rninerais pesados
não
magnéticos nas amostras de espraiamento apresenta tendência
de aumento para SW (Fìg.
5 20). Adrnitida deriva litorânea longitudinal predorninante
para NE, tal tendência pode

ser

atribuída à seleção hicrráurica por diferença de densidade, com retenção
preferencial de
conÌponentes mais pesados a montante (barlamar) da conenúe
litorânea.

os

teores en'r rnassa de grãos pesados não magnéticos nos depósitos
eólicos
apresentaln conc€ntfações mais altas nas du.as frontais estaberecidas

do que

nas

incipientes. Esta diferença pode estar relacionada ao predomínio
de regime deflacionar nas
dunas estabelecida.s (Giannini, 2002), gerando assim tendência para
enriquecimeuto
residual de minerais pesados neste tipo de duna.
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dunfl eólicâ ¡ìa praia do lJna

Na zona de espraianrento da praia do una, obserua-se nítida tendência
de aumento
do índice ZTR rumo sw. Estâ tendê'cia pode ser atribuída à seleção
hidráulica por.
diferença de densidade, com retenção preferencial de minerais pesados
de densidade mais
elevada (zircão e rutilo) a barlamar, iunto aos sedimerrtos mais gr.ossos.
Desse modo, a
deriva litorânea poderia estar retira¡do sedirne'tos mais finos
e leves desta porção reflexiva
da praía, e transportando-os rumo às extremidades da praia.
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o

mesmo não é tâo evidente nas
dunas frontais, onde se nota aumento
do índice nos
primeiros quilômetros a partir
de NE, seguido por queda gradual
na porção intermediária da
praia, e por nova tendência
de aumento (Fig. 5.21).
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Figura 5'21' variação nos lndices
somatórios de minerais ultraestáveis (Zï'R)
e instáveis (homblenda) em
amosûas de espraiamento e duna
na praia do Una.

5.23. Praia da Juréia
5.2.3.1. Resultados de campo

com aproximadamente 18 km de extensão,
a praia da Juréia apresenta crescimenûo
urbano nas últimas três décadas
em sua porção sudoeste. Esta urban iza$omascarou

ou

destruiu algumas feições geomorfológicas
(cordões litorâneos), visíveis nas
fotos aéreas

mais antigas.

Atualmente, grande parte da praia
da Juréia encontra-se em franco processo
de
erosão' Menezes (1994) descreve
exemplos de mudança na dinâmica
sedimentar costeira da
planície de una-Juréia, atribuídas
à influência de atividades anhópicas. Baseada
em
entrevistas com moradores locais
, relata que o avanço da rinha de costa vem ocorrendo,
pelo menos' ao longo das últimas
quatro décadas, reduzindo a largura
da praia em até
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20ont A aulora, ert.ctarìto, r¿io âprcseuta lìcrìhr¡lua evìcrência
de que a altcraçã.

ira

dillântica sedinlentar deva-se à interfel.ência do holnem.

A intcnsa erosão na ptaia da Juréia dì{iculta o desenvolvimento
tle cor<lões de tluuas
tontais incipientes af.rahì)ento, oc.rrencio predomí'io cre paleodunas,
conr aspecto crc truna

de geração 2 de Gia¡rnirri (1993), e de <runas f¡o'tais
estaberecidas. Ncssa ¡rraia são
obse'vadas duras cor' r,orfologia sugestiva de rer,oderagern
por hrou,.rrt, ral'bénr
erodidas (Iìig.5.22).

A análise da variaçño

altum de du'a ern fun$o da r,istância ao lo'go da praia,
levaudo eln consideração o tipo de duna evidencia que
as maiores alturas, encolrtradas
<ra

r)orgão ccntrâI, est¿io âssooia(ras
oo,ce'trad¿ìs

.as

a

paleodunas (rtìg. 5.22), enqu¿ìrìto

extre'ricracres tra praia, associaln-se

a

âs

'a

're'ores,
dunas tonlnis inoi¡ric.tcs e

estabolecidas Detltre as ¡raleorltrttas, ol-rselva-sc iendôncia
para aumento cle altrra rurn' NIi,
possivcltnente ligada ao auurerìto tle aporte eólioo (c
a paleoderiva litorânea) ncssc senticlo.
Já as f*l'tais estaberecidas âr¡lììelìr.auì para SW porqre
ooorrom restritas à porçiïo crr praia
ent quo o a¡rorte pela tleriva litorâtrea oncontm-se looahnente
inverticlo pclo

elcito

hiclráulioo do

lio lìibeiLa tle ìguape.

o aunrc'to da ralgura

'rollre

da ¡rraia enr rrireção a seus dois extrernos poae ser assooiado

ao patlr'ão diveryente cre célLrla rre deriva longitudinal, corìr
aporte cl.escoutc rurro ¿ìs
ternrinaçõcs llste fenôrneno é oralaurente identificado rìo
exu.elno sudoesto da praia da
Jtlréia, ollcle llos últiltlos 30 anos verifÌcou-se irrteuso
clescirnento do pontão al.e¡oso

rurìro
sobre este r)ontão are'oso clesenvorve-se atuarnìe'to um
campo de nertúrus (Fig 5.23)
devido à gnnde quanticlade cle nrafetial seclimentar disponível pam
ser retrabalhaclo ¡:ekr
vetìto.

sw
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Figuna 522' Duas gerações de dunas eólicas na porçllo intermediária
da praia da Juréia (ponto Jur p 7 Anexo 2).
Notar paleossolo escuro no contato entr€ as gerações e morfologia
dômica do depósito mais novo, sugestiva de
remodelagem por blowout.

Flgura 5.2.1. campo denebkhas no extemo sudoeste da praia da Juréia,
próximo

5. 2. 3.

à

desembocadura do rio Ribeira de lguape.

2. Granulometria

os resultados granulométricos de amostras de espraiamento (Fig. 5.24) napraia
da
Juréia' analisados numa visão geral, peffnitem dividi-la em dois
setores principais. o setor
correspondente aos primeiros

2 þrn, a partir do mono da Juréia,

destaca-se pelo diâmetro

médio mais grosso, pior seleção e assimefiia mais positiva. No restante
da praia, observa-se
tendência suave de engrossamento, piora de seleção e diminuição
de assimetria rumo SW.
55

O ¡radr'ão de valiaç:ão bngitudinal de granulonrctria rras {unas tlife¡e do enoo¡tratl<.r
ua fioies clc esptaiautettto, ainda r¡ue possa t¿ìlìrbéln ser dividitlo ern dois setoros. Do uxr.ro

Juréja até alrloximadarnenl-e

a

tla praìa (km B), encontra-se tenclôncia

<Je

olìglossalllell l.o clos ¡¡rãos, selcção lronrogêuea e diminuição tla assimetlia, Da ¡lctacle

<la

<l¿r

pmia rurDo

sw,

otrserva-se

rnet¿rde

dinrinui$o dos grãos, suave urelhon {e seleção c assi¡rotria

lelldeudo a positiva,
Esta variação grauulornétrica pode ostår ligada à variação de tipologia tlas tlu'as ao

longo da plaia, corn ¡rreclonríni<l de tonfais incipienles na porção su<.loesre, paleodunas na
parte cerìtlal e houtais estabelecidas na terminação nordeste. Esra distribuição de tipos de
clutlas, ¡lor sua vez, per-ntite ittte4rfetar ¡rledominio dc erosão acentuada n¿ì parte contral,
erosão tuodetada tta tortnittação uo¡deste e dcposiSo lro trcoho sudoeste.'l'al clistribuição é

compativel oonl a existôncia de uula zoûa de divergôncia de cclula de deriva na pûrto
r:etrtral da praia da Jur'óia, interprctada no capítulo de aerofotoiutcrprctação conr base ua
gcouretlia tlunoada

rj<¡s oordões

extelìos.
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da Juréia.
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5. 2. 3. 3.

Mi ne rais pe,gados

o

padrão de variação da concentração
de minerais pesados não magnéticos
ao longo
da praia' nas amostras de espraiamento,
é caracterizado por diminuição da parte meio-norte
da praia rumo às suas tefminações (Fig
5 25) seguindo â mesma linha
de interpretação
adorada para o teor de minerais pesados
na praia do unâ, este padÈo permite
inferir.
relenøo preferencial de minerais pesados
no nreio-nofle da praia, e, poftanrro.
divergência
de células de deriva liúorânea longitudinar
a partir desta região. Tal interpretação
é grosso
rnodo compatíver com os resultados
de análise aerofotogeorógica e rnorfocrinâmica,
mas a

zona de divergência e, poúanto, de
máxima concenlração de pesacros, enco,rtfa-se
deslocad¿ para NE em relação
ao previsto de acordo com
aquelas análises.

A principal

explicação para este desrocamento
reraciona-se ao pico anôrnalo locar
encontrado a 3 krn da

ponta da Juréi4 coincidente
com

a

localização de um cómego,

o qual seria, pofianto,

responsável pela'enovação do
aporte a partir das rochas fontes primárias.

o

padrão de variação longitudinal
da concentfação de minerais pesados
nas dunas
(Fig 5 25) âpfesenta semelhanças corn padrão
o
elìcontÞdo nas amostras de espraiamento:
observa-se anomalia positiva na
teminação nofdeste e teores elevados
no segmento centrar
da praia, onde existe intercalação
entre dunas frontais incipientes e paleodunas.
Pr¿¡ia
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A anomalia positiva no teor de pesados verificada na porção
nordeste da praia
corresponde à zona de enriquecimento em
minerais ultraestáveis. Este
enriquecimento

também é verificado na porção intermediária
da praia da Juréia, podendo estar associado
à
zona de divergência de celulas de deriva litorânea,
que por seleção hidráulica, transportaria

preferencialmente os minerais pesados
menos densos (instaveis e metaestáveis) para
áreas
adjacentes.

Na zona de espraiamenúo, observa-se aumento
do índice de minerais ultraestáveis
rumo NE, e ausência de tendênci a claranas
dunas (Fig. 5.26).
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Figura 5'26' Variação nos lndices somatórios de
minerais ultraestáveis (ZTR) e instáveis (hornblenda)
øn
amostras de espraiamento e duna na praia da
Juréia.
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5.3. Paleopraías

e

paleodunøs

5.3.1. Perfil Rio Una
5.3.1.1. Resultados de campo

As falésias encontradas no rio una do Prelado não
ultrapassam 3 metros de altura,
apresentando, em geral, nos pontos mais externos
à planície, duas fäcies: a inferior,

por estratifrcações cruzadas, e a superior, caracterizada por
estratificações
plano-paralelas com superficies de truncamenø
(limites entre séries) de baixo ângulo
caracterizada

inÛerpretada como fäcies de espraiamento.
Nos pontos mais internos da planície observa-se
apenas uma fácies caractenz-ada por estratificação plano-paralela

(euadro 5.1).

Quadro

5'l' Resumo

de descrição das falésias amostradas ao longo
do baixo rio

listados no sentido SE (praia)

-

una do prelado,

NW (intcrior).

Inferior: estratifrcaSo cruzada.
Una PP I

Areia muito

fina

Superior: estratificação plano-

paralela, com níveis

de

concentração de minerais pesados.

Inferior: esûatificação cruzada
UnaPP 2

de

A¡eia finaa

baixo ângulo.

muito fina

Superior: estratificação planoparalela.
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Una PP 5

2,12

Areia muito
Estratifi cação plano-paralela.

I

frna

i

------.---=-_-

I

r

I

Una PP 6

3,0

A¡eia muito

I

fina

UnaPP 7

2,9

Areia muito
Estratifi cação plano-paralela.

Areia muito

t<

Estratifi cação plano-paralela.

fina

Una PP 3

Areia muito

3,0

fina
Una PP 4

5. 3.

Eshatifi cação p lano-paralela

Areia muito

2,9

fìna
Una PP 9

plano_paralela

incipienûe.

fina

Una PP 8

Eshatificação

0,70

Estratifi cação

Areia fina

I. 2. Granulometria

p

lano-paralela.

Sem estruturas visíveis.

-

De modo geral, as amosüas apresentam
tendência de afinamento do diâmetro médio
do interior para a praia (NW para SE), associado
ao aumento da porcentagem de areia
muito fin4 com melhora da seleção e assimetria
variando de negativa a muito negativa

(Fig' 5'27\' o

comportamento

dos atributos granulométricos permite inferir

o

retrabalhamento seletivo dos sedimenúos
dos cordões mais antigos, com deposição
de areias
cadavezmais finas rumo aos cordões mais
recentes.
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5.3. 1.3. Mineruis pesados

Admitindo-se a hipótese de dissolução intraestratal crescente
com a idade (pettijohn
1941), e tendo como premissa que os cordões mais
internos são também os mais
antigos,

esperava-se encontr¿f uma tendência de aumento
no índice ZTR no rumo do continenûe. De

fato, a contagem dos minerais pesados do perfil rio
una (Fig. 5.2g) evicrencia suave
tendência geral de enriquecimento nos mi.erais
ultraesfáveis nesse rumo, com ligeira
inversão no trecho interrnediário do perfil (pp3 pp6).
a

Pelas imagens de grãos de zircão obtidas com o
analisador drgiør Leica elrin
(Anexo 3), é possível verificar tendência de arredoncramento
de cantos e arestas neste
mineral rumo aos cordões mais antigos. observa-se
tarnbém, no mesmo rumo, aumento do
grau de alteração da estaurorita e diminuição
de tamanho de homblenda. Estas duas últimas
tendências são típicas de dissolução pós-deposioional
crescente rumo ao rnterior.

Pêrî¡ Rio Ull.r - Mûreì.â¡s
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\
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tirm t.Ji)¡ LJ,rr Un¡ U ¡ U,rr tlì,ì lln¡
¡rl)9 l,lJ,t |1,3 tflt l,tì? Ù,6
4 / tR
,l.ar'l,l(.rr.'

Figura 5.29. Vadação nos lndices sonatórios

mirer.ais ur1r"osláveis (z
(homblenda) ern amosuas de paleopraia no perlìl
Ììio lJua.

5. 3.

clc

flì)

e

inslávcis

1.4. A rrcdondamento

Uma vez que todas as amostras correspondem à facies
de espraiamento, e tendo
como hipótese que os cordões mais novos, e ponanto.
mais extemos à planicie, sào
formados pela areia retrabarhada dos cordões mais
antigos, mais intemos planície,

à

o
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padrão esperado

de variação de morfoscopia nrrs amostras da planície do una

corresponderia à melhora no grau de arredondamento dos grãos
de quartzo rumo SE.

A planície do rio Una, de modo geral, apresenta de fato ligeira
tendência de melhora
do affedondamento nesse rumo (Tabela 5.1, Fig. 5.29), condizente
com a hipóæse de
retrabalhamento sucessivo dos grãos dos cordões mais
antigos, no decorrer da progradação.

A exemplo do observado com os minerais pesados, a tendência geral
da variação é mais
evidente quando se comparam os pontos externos do perfil
transversal. No hecho
intermediário (Una Pp 1 e 2), o comportamento é inverso.

Arredondame¡rto - Rio Unn
1r().o
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Figura 5.29. Classes nominais de arrodondamento em grãos de
quartzo no perflrl Rio Una.
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'I'¡|l)(l¡r 5.1. lìc.iult¿r(los dc disû ibuiçilo
'l

ayltx'ltrlk (rr|aíl

Mrì

llcr',

r.lo

licqttôucin (%) dc gruus de a¡exlond¡¡¡ìqìto sogurì(b llusscl-

) cur muosh as clc

I 967

cot clil<¡

palu¡l

¡rais itrtcnro

Classcs nolninais dc ancdondamcnló (c
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-.._

Arnostr.a
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.r
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5.3.1.5. l)a øç¿ío

Os l.cstlltados das ¿unosttas oolctadas em falósias ao l.ngo do rìo [Jna do lìelatlo
elìcolìt¡ alìì-se

'clacklnadas

ua t¿rbcla 5.2 e dist'itruídos rìo lìrâpa clo Anexo 4.

'l'¡bcla 5.2. Iìcsult*hrs dc a'rilrsc
¡'r' 'l l, dc

gr

Ít's rie (ruâúzo cr'ì

¿unostr.'s dc pnlur¡rrain (r'r)

lìio [Jna. l)t¡ttos or.dcllû¡los do lnnis iutclrro (l)ì)4) par.a o mnis cxtculo (lrl,l
Nt¡nrc tht

D¿¡se

enw.\lt d

(p(ì.¡/ uno)

lj¡lr

Pl) 4

Unl Pl' 3

Anual

9.300 .L

I 0(x)

6.500,r,750

Iìl'

2

3.400,r.400

llna ItP

I

3. 100

Una

+ 300

Paleodose

0çJ,)
3.49

Idadc
(anos
9.300

AP)

+ I 000

*

Mú-rìnrt

)

do

û

ârsccto

).

Idt

e

llltttìtnu
tì.300

7-50

5.750

3.400 + 400

3.000

3.100 +

{ì00

o-)

'l'our¿urdo-sc a distância
cnr.r'e cordões sutrparalelos dc idade conhecida,

foi possível

estilìlar a taxa dc proglaclação tníttiuta e lrráxirna no transeoto de cortlões dafaclos (lìio IJ¡a:

urla l'ì) 4 a

u'a l)ll

1). De acordo corn as estirnativas assim obtidas (Tabela 5.3), as
.raiotes laxas de progradação coLtespon<lern à porção intermediária do perfì I lr.ansvcrsal,
fo¡nlada dent¡o do inten,alo entre 7250 e 3000 anos
aproselìLa iuvetsões

^p.

Este trecho do ¡rorlìl é o que

lto colttporlarìrento ila asserlbléia ile miuerais trresados c no grau tle

arredordanrerrto, corn ligeira queda de r'aturidade rnineralógica e textural no decolrer do
tcrnpo. I)ode-se sul)or, poltârì{o, que o a.lìrelìto na taxa de plograclação llestc treclro esteja
relaoionado à elevação do aporte continental.

'l'abcla 5'3' l'îxas dc plogt atlação

nt

ltiuras c móxiulas caloulaclas pu

Atttoslra
[Jua PIÌ 4 a

ljna I¡l) 3

T'a-ut de

a

o ¡rcr

fil Iìio lJna (ljua l,P).

pxtgradaçiïo

Min: 5,4 om/ano
Máx: 23.4 om/ano

Una ltl> 3 n ljrrn lrlr 2
Una .lllt 2 n (lnn PP I

De

'rodo

Mín: 29,0 cn/ano
Mírxt (r3.0 cnl/arro

Míl: 24,6 cnl/a¡ro

análogo, estiurou-se a taxa necessária para que a planície rto lhra te'h¿r

progradado aLé a lirlha de oosta atual. Pala tanto, foi caloulada a razão erìtle a distirrcia
do
ponto nrais inlelno cla planície (una I'P 4) à praia atual e a itlade (nráxinra e rnínirna) tlo
cordão. Deste urodo, a taxa de seclinlcnlação pode tel variaclo entr.e 19,1 orn/arxr a 23,7
onr/ano.

ó6

5.3.1.6. lvlodek¡

de

fucie.r

¡nru

a

planície ¿lo (hn

Pode-se itlterpretal qt¡e os telr'aços adjaceutes ao

rio Una do prelado teuham sido

fomrados em condições subaquosas, cour lârnina dc água
rasa, courpativer cor' z.'a de
espmlanlelìto cle oucla, cotrfortlre evideuciaclo pela presença
ctornirrante cle estralificações
plano-paralelas subJrorizont¿is dc regirne de fluxo
superior. As fäcies de esl.mrifìoações
ct trz¿rdas qtle ooolrorÌl lìa pall.e inferior'dos dois
aflolarnentos rnais extenros associa-se
à

z<,ra de ar'cbentagão e de uraior co'ce.traçËo <ie tubos
de

factes dc estratilicação plano-paralela

calichirus. Nestes dois casos, a

aflo*nte enr posição estratigraf'ícarìreu

f.e

aoi'ra po¿e

ser' ¡tosicionada na zona dc es¡rraia¡ne¡to de baixamar.

A tnonototlia do estlutulas ol¡selvacla nos aflorarnentos do rio Una sugere
colìtí,ua
prograclação <la linha de costa. A oco¡rência de lalésias
<le até 3 rnetros tle altr¡ra, colìl unìa
únrca fácies, tanrbém pe'nrite sugerir que esta p'ogmdação
teve forte

corìrr)o'erte
agradacional, isto é, relativo equiríbrio eutre âporte se<.rimertar
e criação <re espaço de
acortxldaçÍio l)csse nrodo, pocre-se co.siderar que por url espaço
t1e tempo co'sicrerávcr, as
oondições de scdimentação na planície do Una rnantive¡am_se
constalìtes.

o

làto tfe a läoies de est'atrlicações cruzacras, irrterp.era<Ja co'ro

<ie arrerrerração,

aflorar apeuas llos cordões urais extclrr<¡s, é urn inclício de que estes
oonjõcs se ft¡ruraral.
sob NIì.M nlais alto que os iuteruos, Coul base nesse ilclício,
nas iclades fL obtitlas e,os
modelos regio'ais de variação ao NIìM, é possível que grande
parte tros cordões
amostlados no perfil

5"3.2.

5.3.).

llio

Una tenhaul siilo lormados sob Nlì.M ascendente

Perlil lllnnície tln Juróia

L (l¿sttlttnlo,t de

t:anryxt

Nas lriuohciras rJo pcrfil r>ra'ície tra Juróia f<rram observadas, de
rnocro gerar, a.eias
de cor r'ar.rrrr cscu'o (Fig. 5.30) e est'atrficação pra'o-palalela
i'oipie'te c.rn
'rer.gulho
sr¡ave lurlo à p'aia atual, gcrahnente com e'riquecime'to em
matéria orgâ'ica na p.rção
super'ficial tla tr.inohei'r, oco'euclo até níveis conte'do fragmentos
de carvão (Iìig 5.31).
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No ponÛo mais interno da planície, tem-se areia
mosqueada rica em minerais micáceos

e

sem estrutura aparente.

Exceto pelo caniær duvidoso do ponto mais
intemo, as amosüas de paleopraia (pp)
correspondem à åcies de espraiamento,
caracterizadas por estratificação plano-paralela
em
séries de baixo ânguro (< 5) e níveis
com concentrações de minerais pesados.

Figure 5.3{t. Trincheira com 65 cm de
proflrndidade até o nlvel de água. Observa_se

proñrndidade. Observam-se

areia marrom avermelhada na porção inferior
e

arenosos, distintos pela mudança

a¡eia de cor cinza

no topo, provavelmente
relacionada a horizonte pedogênim de
defemrginização
orgânicos.

e

concentração

de

ácidos

Figura 5.31. Trincheira com 7S cm

três

de

horizontes

de cor: bege
claro, na base; bege escuro, com nlveis de
carvões, na porção intermediária; e cinza,
sem
estrutura deposicional visível, aparentemente
mais defemrginizado e rico em matéria_orgânica,
no topo.
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5. 3.

2.2.

G

ranu

lo n¡et

ria

Âo longo do perfil tra.sversar pla'ície da Juréia, as
obse.vadas cla porção i'terna para a

porøo exlelna do feixe

c.re

tencrôncias <ie variação

co.clões

(re NW para Sìi)

são de eng'ossa'rento do diâ¡netro nrédio, relacionado ao ìncrcmenb
na proporção de a'eia

fina, Ieve lendôncra cle aumcnto tro desvio pacrrão, e assinletria passancro
de rnuito ucgativa
a negativa (l-ig 5 32) o patüão de engrossamento conr perda
de seleção rumo

aos oordões

nais novos

é oposto ao es¡rerado na hipótese de reû.abalhatnento sucessivo.

considerando que

o perrìl

rearizado situa-se

paleodeser.'bocadura tlo rio Iìibeira dc lguape (rio
Suá

o desvio dcsta paleodese.rbocatlura

irne<r

iatamelÌte

a NI.

iJa sup.sta

Mirim), e leva'do ern consirler.ação

rumo da deriva longitudinar regioual (para NIi),
eviclcnte ern fotog'afias aéleas, o padrão enconüado pode cstar
rclacicl'ado à cresce'te

'o

i,lìuôncia da paleodcsembooadur a e'r sua r.ìgraso gradual para Nri.
com a rnigração
aproxi'ração da lraleodesc'rbocadura (r'io Suá Mirim) o reû.abalharne,to

dc

e

scr.ls

scdirllclltos ¡relas ortdas teria se tornado nrenor, resultaurdo nos de¡rósit<rs
nlais ricr.rs
arcia fina c piol soleoiorratlos na paric extema do per.fì1.

cl'
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Figura 532. Variação dos atributos granulométricos no perfil planície da Juréia.
Nas
abscissas são indicadas as amostras.
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5. 3. 2.

3

-

Mi ne rui,r pe:;ados
O padrão geral de valiação de minemìs l)esados elìcontrado no transecto Planície da

Juréia é oposto ao observãdo no perfil Rio Una, pois caÉcteriza-se por aumerrto de Z'IR
r.unìo aos oordõcs mais novos

(lìig. 5.33), Iiste padrão é inverso do esperado na lripó{ese de

mineralogia dctenninada pol clissolução pós-deposioional nrais atuantc nos coldões urais
antigos. lnterpreta-se assinr que a variação de uriueralogia aí é nlenos detelminada ¡rela
dissolução pós-deposiciorral, que por um ou mais denÍe outros fatores como ploveniônoia,
distânoia de {.rarìspoÌte, sele$o lridráulioa e relml¡alhamento.

Esta hlpótese pode ser confir'urada pela ocorrôncia pleferencial nos oorcläes nlais
antigos de zilcão prismático cor.n terurinações bipiramidais e de lìornblerìda, senr vestígios
de alteração, enr grãos proporcionalmente uraiores que os de minemis ultraesláveìs (Anexo

3). Estas calacteristicas, assooiadas a granulornetria mais fiua e rnelhor sclccionada,
rlcnotatn inteusa seleção hidráLrlica, coul trarìspofte preferencial de minerais nrais leves e/ou
nrenos eqù iditnensionais. Já os cordões rnais Dovos, nlais externos à planício, iì.presetìlanr

zircão attedotxlado, hornblcncla iiesgastacla e proporcionalmente menor em larrranho que os
urinerats tnais csLáveis. Assinr, as caraotcrísticas textumis de mincrais ¡;csados

<Icrr<.rlarn

al)atentcnìeule mcrìor taxa de seleção hidLáulica na pârte externa de que na porção intclrrtr

da
l

plauície. Collsiderantlo que

etl abaflìâurento

os

resultados granulornétricos

rûo

evidenciam

selctivo, nras silìì euglossalìlento ao lougo do teurpo, é possívcl quc

a

nu<lança na assenll¡léia de nlinerais pesâdos esteja ilrdirctamente liga<Ja a. t¡uestäo do
pr'oveniôncia, oouì auulcnto no aporte dc sedimentos de rnaiol ec¡uivalôncia hidr'áulica (rnais
clertsos e eqüidirnensionais) deviclo à aproxiuração cresoerìte da pale<ldesembocatlura do rit>

Iltbeira cf e ìguape (Suá MiLim).

7t

Perfil Planície da Jr¡réia - Minerais Pesados
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Figura 5.33. Variação nos índic€s somatórios de minerais ultraestáveis (ZTR) e instáveis
(hornblenda) em amostras de paleopraia no perril planlcie da Juréia.

5. 3.

2.4. Aruedondamenty

O perfil Planície da Juréia

apresenta dois setores com comporüamentos bem

distintos (Fig. 5.3a; Tabela 5.4). No primeiro, mais interno (ponto Jur PP l5 ao l7), nota-se

aumento rumo SE dos grãos arredondados

em

contraposição

subarredondados. No segundo, mais extemo (ponto 17 ao

ao declínio

l3),o comportamento

dos

inverte-se.

O padrão encontndo na parte mais intema do ûansecto conesponde ao esperado,
face ao modelo de retrabalhamento sucessivo dos cordões mais antigos para os mais novos.

A hipótese aventada para explicar a inversão de padrão na parte externa da planície
é a mesma utilizada na interpretação da granulometria e mineralogia, ou seja, o aumento da

influência de aporte fluvial trazido pela paleodesembocadura do rio Ribeira de lguape (Sua
Mirim), em sua migração para NE.
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Figura 534. Classes nominais de arredondamento em grãos de quartzo no perfil Planície da Juréia

Tabela 5.4. Distribuição de freqttências (%) de graus de arredondamento segundo Russel-Taylor-Folk (apud

Mtiller, 1967) em amostras

de paleopraia do transecto Planície da Juréia.

Amosfas listadas do cordão mais

intemo para o mais externo.

Classes nominais de arredondamento (e valor mediano)

Amostra

Bem

arredondado

(o,e)
JurPP

Grau de

Arredondado Subanedondado Subangular

(o'7)

(o'5)

15

8,8

88,2

Jur PP 16

26,3

JurPP

17

Grau de

(o'3)

arredondamento
arredondamento
médio
ponderado

2,9

médio nominal

0,51

Subarredondado

73,7

0,55

Subarredondado

59,1

40,9

0,62

Arredondado

Jur PP 14

3,6

t7,9

73,2

5,4

0,54

Subarredondado

JurPP

1,8

29,1

60,0

9,1

055

Subarredondado

19,2

73,1

7,7

0,52

Subarredondado

12

Ju¡ PP 13

73

5.3.2.5. Datação

Os resultaclos clas ¿unostr¿rs coletadâs em trincheins ao longo do pcrlìl plarrície

<ìa

Jur'éia encontranl-sc lclacionados na tabcla 5.5 e clistribuitlos no mapa do Anexo 5.

'f¿ll)cl¿r 5.5 llcsultrdos de dâtrçilo

¡or"l l, dc

grõos (lc quolzo de urostras clc ¡rrlco¡laia (PP) ao

lurg() do tr1ìrìscoto l)lallojc da Jrrrúìa. I)olttis o¡icuados ¡lo mais intu-no (PP 16) prra o lrìrìis c\l0lrx)

(l)i' ll).

ds
antostt'

Nt¡nrc

P¡tleotk¡sc ldude,
(ttGt'/,,ro) 0, (;J,)
þnos AP)

D<¡sa,4nuul

1.6
Jr¡r I'I'17

!6
345 + 5

2,0t1
3.16

I'I'14
JurI'I'I3

395 +

3
342+2

3,12
2,60

Jur I'l¡

Jur

469

Estiurt¡u-se

¿r

klule
llfûtinn

5.000
9.100 t 900

4.400

+

lf inìnut

I)csc¿rliìr

10.000

600 6.100
7.100+700 7.800
5.500 +

klodc

ti.200

4.900

6.400

taxa uer:essália para que a planície da Jureia tenha progladado alé a

linha da praia atual. Para tartto, lbi calculada a râzão entre a distâr¡cia (lo pcnlto IIP

i4

à

plaia atual e a idade (máxinra e nlílìima). Deste moclo, a tåxa de sedimentação po(lc ier
valiado eutle 28,9 cm/ano e 23,3 cm/ano, respectivalnente.

Na pnia cla Juróia, folam clatadas por' l'ì- cinoo arnoslras tlc pafeo¡rltia c oito
¿unosllas de paleoduna colctadas na plaia da Juréia, oompondo

o único perlil pamlelo

à

linha de costa atual (1'abcla 5.6).

14

'l'abcl¡ 5,6. I{csultâdoji dc anltlisc l l- dc
¡ro

gr'ãos dc quflrtzo dc ¿unostras de

palæduna (l'D) c palcxr¡rr.aia (t'lr)

l)crlìl longjludinâl da Plain da Juóia. Porr{os ordenâdos de SW parâ ND (Jur

)
Nt¡ne

I

ia

nÒslra

Dos¿

Anual

ÚtG.¡'¡

oro,

.lur

I'l'
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Pulaodose

QGù

-

I>D

(>

)

Jur PD

l;

Aucxo 4).

ldode

Idulc

Idale

funosLP)

Md.ximu

llhimu

Jul I'D 6
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{10

0,f19

630 ,t. 80
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Jr¡r'ItD

7

tÌ01 +

9-5

0,78

tÌ03 + 95

898

70tÌ

Jur I'D

5

1.900 + 200

0,tì5

L900 + 200

2.100

317 + 40

0,31

3t7 +40

357

1.250+ 135

0,49

Jur Pl) 8

Jul

l'D4

l0

Juf Pl,

1.250

i.

135

t.385

1

700

217

--

Lll5
-("10

*-

Jur lll) 3

7l0 +70

0.24

710

.lur' I'D 2

617

+II

) t)

3.500

.l,rr PI) t

367 r. ).

3,17

B.600 + 900

9.500

7

Jul

'352-

r:2

0,49

I 400 + 150

1.550

1.250

313

r.3

0,tÌ

2.200 j251J

2.450

tqil---

PP

I0

.lur'l'l'7

*70
*

400

igo -

l'Ì

9

306+3

0,77

z .ioo +

.lrrr Plt

B

196+3

0.6

t.500 + 160

I

395 .r. 3

3,12

7.900 + 850

Jul
Jur

l'l'

I

780

.700

*

tno
t.660

--7äi*L340

As clatações por'l'L das arììostras de paleodunas eólicas evidenciam que as iclades
nrais elevadas erìcolltÌanl-sc ua ¡>or'ção intelmediária da praia, variando etn tonto de 1.250 a
1.900 anos A.P. (ponlos JuL ì)D 4 e Jur PIJ 5, respeotivanrente) e na porgão meio-norlcste

(porrtos IìD2 e

I'Dl),

onde valianr de 9.500 a 3.100 anos A_P. As paleodunas tla porção

nledialla aflotaln c<xrtitruarnerìte, elì(lual1to as (lâ parte meio-nordcste são lnais altas, porénì
descontínua.s (Iiorreira, 2003), pois sua exposiçio de¡rende da erosão

por ¡rer¡uouos rios

deselnbocanclo na ptàia. É provávcl, portauto, que as paleodunas do meio cla praia tenlrarnse lol ¡ll¿rdo sob taxa dc ¡rlogradaçäo lo<.:¿rliz;rdarnente alla, deviclo à rctcnção de scdinrcntos

a SW tla

paleotlesenrbocatiu

ra do rio lìibeira de lguape (interpretação reforçatla

pela

inolirração dos alillhanrentos cle oordões litorâneos enÌ rela(ño à tinha de costa ahr¿rl lìqssa
ár'ea), enquanto as paloodunas altas do nleio-nolcleste seriam de outra época

possivelnrcnte de cos(a mais estaoionária.

A

c cotìlexto,

concentração de idades elevadas lìa poryão

75

tìrediarìa da praia teforça

a idéia de ooorrência preferencial de processos elosivr.rs ¡essa

área, atua hlrerrte,j/r atingiudo cor<lões de paleodunas relativalllenlc antigos.

Âs ¿rtllosl.tas dc paleoplaia ¿U)lesol)tårâm idarJes aoima das es¡rcratlas, unìA vez (ìue

ft¡tanr coletadas na extrcnriclade sudoeste cla plaia da Jur'éia, em t¡irrclleiras
lìspelavaru-se idadcs pr'óxinras à .1tual por sc ttatar dc uu.ra região que aplosolìfou

r'¡sas.
l"ot te

crescilnento lurlo SW desde 1962, visto em fotografia aélea. No entanto, par1e da ar.eia tlue
compõe este esporão pode ter conìo fbute a por$o intermediária da praia qt¡o se etìcolìtr.a

atuallrente ern franco processo de erosão. O problerna do erro da datação pode ser
associado ao lbtoesvaziarnento iucomplcto dos gtãos, resultando ent idadcs acinra clas
es¡;elad as

5.33. llerfil llio llibeila tle lgua¡re
5.3.3.I. Ilc.çu ltutlo,:; de ctrrnlxt

O perfil lcirlizado ao longo das uralgens do rio lìibeir¿ de lguape

rpl'eserìta,se

rnelhor del.alllatlo clcviclo à qualidade clos afloramentos. Nessas localidades, encoÌrûalìì-se

falésias sul¡verticais de altula rnétrica, corn estruturâs sedirnentares bern pleservadas
(estratilicações ¡tlanolralalelas, cruzadas, aoanaladas, tubos fosseis etc), onde folarn
ooleûadas anlostr¿ls para tlatação e análise sed ilnentológica.

A

autoslrageln vertical possibilitou elabolal perfìs reoonstiluindo as principais

eslruturas visíveis, associaclas aos datlos estatísticos de diâlnetro rnértio, desvio patlrão e

assimetlia, bcnr oonro o índice ZT.[ì. para cada seção colun¿rr. Esse tipo de re¡rreserrtação
possibilita nrclhol avaliação vertioal da variabilidade granulornétrica.

Jru'

I ltl)
Afìoranletrto tlc aproxirnadanrente 3 rn tle altura, colntituído dc areia <¡utltz.osa lÌua,

bellt seleoiou¿rd¿r. A coloração ó blanca aló a allura de 2 nr, passando graclualurentc acinra
pala lrege e, enr seguida, aniarelo alaranjado. A¡rrcseuta estratificações plano-paralel.rs, corn

llíveis de coltcelìtr¿If{o de ulrnclais ¡resados, nos c¡uais se ol¡seryaru micro-otrdulaçöes

e
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l:rrninações otuz¿rlas (Fig. 5.35).

Na ¡rorção aur¿rrel¿rda da falésia, ocolrr:rn

nódulos

felruginosos alleclondados, tle taulanho centimétrico, fonnando um nível concrr:cionário.

Neste ponto foraln retilatlas dez amostras, selìdo quatro para tlatação

por'

It¡miuesoência (aruostras Jur-OlJlll-A, Jur-01-PP-C, Jur'-01-PP-F e Jur-01-Plal) e seis para

anltlises

sed

intenl.ológicas (Jur-O1-l'l'-8, Jur-01-l'P-D, Jur-01-PP-B, Jur-01-PI'-G, Jur-01-

l)P-l I e .lur-0 I -l)ì'-J).

.lur' 2

III'
F¿rlésia clo 1,6 rn dc altum, oolìstrtuida por areia muil,o

auralclo-alararrjzrcla, contendo estla.tifioaçõcs plano-patalelas

filta, l¡em sclccic¡rtada, de oor'

(Iig.

5.36).

lìor¿un retiladas arnostras para análise granulomótrica de qualro pontos enfileilatlos

na vertical (amostrns Jur 02 ì)P Â a D, da base para o topo), um deles (Jur 02 PP

Ìì)

cour

coleta de amostra tarrbéru para arìálise por lunrinescênoia.

Jru' 3

l'P
lralósia conl cerca cle 3,5 rn de âlturå, com areia ruuito fina e beul seleoiollatl¿r.

.t\presenta dL¡as fäcies: a superior é lòrlnada predomìnanlernente por estratifionções plano-

palalclas; a inlèr'ior âploserìta cstratilicações oruzatlas aoan¿¡ladas err série (rcl) de: 40 orn
de espessura. Nesta nlesrla série infelior', encorìlraul-se bioturbagões e eslruturas de oorte,

Na allur¿r a¡rroxinrada de 2,51n, lanrinaçires ricas em nlinemis pcsados são
o<.rrspír:uas

(Iig.

lìolanl

feiçõos

5.37).

retir¿¡clas anlostras

ptra análisc gmnulonrótrica crn quatro pontos (anìostras

Jur 03 Pl) A a D, da base pala o topo), sendo o ponto Jur 03 PI'

ll

clestin¿rlo taurbém à

coleta clc amostra patt análise por lunrinescêncìa.

.hu' 4 Pl)

Âlìolamento cour aproxiuradarnente

3 m de qspessuftr de areia r¡uilo lina,

tle

cololação b¡alloa, bem selecionada, conl camacl¿t de solo de 20 om, rico etu tlatória
orgânica, l)o topo. Aprasenta três [ar:ies: a inlerior é folrnada por estratihotçõ<s ¡rlauoparalelas, oorìr estluturas de corte e bioturtrações figurativas de porte aentiurélrico; a fáoics

rntolìnediâliâ oouospolìde à série decimótrioa de estratifroaçõ€s cruzadas
¡rlauarcs; c a
superior é constituída predorììinantenreule por estuatifioações plano-paralelas (Irig. 5.3tì).

Jur'5lll'
Jralésìa dc 3,5m de altura,

oo'r areia rnuiro fina e lrem selecionatla, na base para o

topo, reoonhcoenr-se tr'ês faoies principars: areias esbranquiçadas com sério nrélrica de
estratilìoações crL¡zadas acanaladas dc ângulo baixo; areias ricas em minenis pesados, corn
séries decinléttlcas de estlatificações oluzadas acanaladas, contendo na base lrioturbações

figumtivas eul foLlna de [J; e alcias'icas crn r¡ilrerais pesados com estntifioações planoparalelas (lììg. 5.39).

Jur 6 Pl)

Allorarnc'to corì celca cle 3 rn de altura, corn areia lina a niuito fìrra benr
selecionada, col rì1alrol'lì escuro, exceto no holizonte pcdogerrétioo superioL (podzol), cle
csl)cssl.lr¿l clccilnótlica.

Iltlhc

as estr utur'¿rs setlinrcntares prinrárias, observa-se

ç prc{orrrínio

rlc estlatificaçõcs ¡rlanol;ataiclas (lìig. 5.40). No terço inferior da exposiç:ão, destaça-se

a

tle tubos de ophionnrplur, ¡rxrvavelnreule do gônero callichiru,s e de lilr¡cs
nrilìnréüicos dc argila or ntud tl rulrc,s,ligeirantentc estilolizados.
plesenç¿r

5. 3.

3.2.

G

A

rutu

kt

ne

t

ria

análise d<l cotttp<lt latnctlto dos atributos granulométricos ao lon¡¡o clas várias

seções ooluttalcs attroslt¿rdas uo rio J{ibcir'¿r e I¡¡Lrape (perfil

}tio llibeila dc lguape) pclrrrile

deteotar algLrnras tencôuoias prefererroiais de variação da base pam o lopo.

lJr

¿r

rlclas é o

otescillrettto ¿tsocttdeltte clo cliârnetlo méclio (enr phi), ooLrespondcntc a alìnanrcnto da
gralìlrlol)lclr¡a ¡lata. cittta. Corl lclação ao clesvir¡ ¡rathão, observa-sc <1i¡pirrrriçñr.l tlos
valotes, inclic¿rndo ¿runrettto asoendente tla selegão glanulometlica. Â assinletr.ia

¿ìprcsetìl¿ì

tendôncia pala tonìar'-se posiliva da base para o lopo, indica¡do que a granocleorescôlrci¿r
asccnclente làz-sc al.r¿vés de prolonganrento da cauda de firros na ourva clo distLibuiçâo
granu lonrótrir:a

(lìig. 5.35 a 5.40),

ltl

A únioa
foi

exceção nos padrões dc variação veltical dos parârnetros

encontraclo na scção Jur'01

dileLerrça dcsl.a cx¡rosição ent
âp¿rrcrìte pârâ o topo.

Pl'. No

<¡r.re

gr

anulotttétr icos

se telelc aos aspeçtos de cantpt-t, a plrnoipnl

relaøo às dcnrais é a intcnsìlìcação da cQr e

citttettlaçrãtr
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Figura 535' Perfil Jur PP l; DM diâmeto médio; DP dewio padrão;
ASS
-

-

assimetria;

zr1-índice

ztrcão/txmalina/rutilo.
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Figura 5'36' Perfil Ju¡ PP 2;DM- diâmeüo médio;
DP - desvio padrão; ASS assime[ia; zr¡-índice
zircão¿t¡mralina/rutilo.

Perfil Rio Ribeiro

de lguope _ Jur 03
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Figura 537' Perfil Jur PP 3; DM diâmeho
médio; DP - desvio padrão; ASS
-

- assimeria; zr',

-Índice zircâolturmalina/rutilo.
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Figura 538. Perfil Jrn pp 4; DM diâmeüo medio; Dp
- desvio pa&:ao; ASS - assimeüia; ZTR - índice zircão¿h¡rmalinarh¡tilo.
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Figura 5'39' PerIil Jur PP 5; DM diâmeûo médio:
DP - desrio padrão: ASS assrmet-ia: ZTR
-

-

índice zi¡cãolturmalina,/rutilo

Perfil Rio Ribeiro
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de lguope _ Jur Oó pp
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Figura 5'40' Perfil Jur PP 6; DM diâmefro médio; DP
- desvio padrão; ASS

-

assimetria;

zr¡-índice

ztrcão/ixmalina/rutilo.

5. 3. 3.

3. Mine rais pesados

o perfil

transversal Rio Ribeira de Iguape apresenta tendência
suave de aumento do
índice ZTR rumo aos cordões mais novos (sE) (Fig.
5.41), à semelhança do observado ao
longo do perfil planície da Juréia. A exemplo
daquele caso, interpreta-se que a variação de
mineralogia, ao longo deste tnnsecto não é determinada
pela dissolução pós-deposicional,

mas sim por outros fatores como proveniência, distância
de transporte

e/ou

retrabalhamento.

Apesar da variação nos teores dos diferentes minerais
pesados ao longo do perfil,
não se detectam mudanças quanto a tamanho,
textura superficial ou arredondamento em
grãos de mesma mineralogia (Anexo 3).

Perfil Rio Ribeira de Iguape - lVlinerais pesndos
r)( )

80

t

',1

SE

1(t

E(l)
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äf) _..
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i

20
I

l()

l
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I .hrr 3 .hu.4 .hrr 5
PPR PPI] PPR PPI3
+ 7,'l'R
lI¡rrrþle¡r6

.Iul

.h¡r.(r
PPTI

Figura 5'41' variação nos lndices somatórios de minerais
ultraestáveis (ZTR) e instáveis (hornblenda) em
amostras de paleopraia no perfil Rio Ribeira de
lguape.

5. 3, 3. 4.

Arredondamento

No perfrl Rio Ribeira de Iguape,

observa-se grande porcentagem de grãos
subangulosos e tendência sutil de aumento da porcentagem
de grãos arredondados rumo aos
cordões mais jovens (Fig. 5.42,Tabela5.7).
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Tabela 5'7' Distribuição de freqilências (%) de graus
de arredondammto seg'ndo Russel-Taylo r-Folk (apud
Milller' 1967) em amostras de paleoprara do tansecto Rio Ribeira
de Iguape. Amostras listadas do
cordão

mais intemo para o mais extemo.

classes nominais de

.
Amostra

arre@

Grau de

Bem

Anedondado Subanedondado Subangular

,
arredondado

(o'7)

(0,9)

(o'5)

arredondamento
médio

(o'3)

ponderado

Jur PP2

Grau de
arredondamento
médio nominal

31 ,1

68,9

0,36

Subangular

38,5

61,5

0,38

Subangular

5,0

50,0

45,0

0,42

Subarredondado

Jur PP 4

23,5

47,1

29,4

0,49

Subarredondado

Jur PP 5

8,8

70,2

21,1

0,47

Subarredondado

Jur PP 6

15,9

65,9

18,2

0,49

Subanedondado

Jur PP I
Jur PP 3

Arredondamento - Rio Ribeira de lguape
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Jru.l)[)

4

.hrr I)l)

an'edondado --t-- sutrarre{gndaclo

i

Jrrr I)l) 6

sutransular

Figura 5'42' classes nominais de arredondamento em grãos
dc quartzo no perfil Rio Ribeira de lguape

87

5.3.3.5. l.)ãtação

os lesultados

das a'osr.r'as ooret¿cias ern trincheims ao kxrgo do per.fit

pra'ície

<Ja

Juréia c'co'trarn-sc relacìonairas na fabela 5.g e cristlibuícros'o
rnapa do Allexo 5,

I'¡bcla 5'[l'

I{csult¿ìdos de dtt¿ìção por

pctlìl t

ììio lìibcila

clo

lutsvct sal

clc

l,Olì

cìc

Igun|c. l)ullos

(.lu| Irl, (r) No cas<i clo
¡Xrlto Jur

Nonrc u

I)ose

a

(¡tG1,¡

nslt íl

Jur I'l' 2Il

Anuul

l,l) l,

Polaoiose

o"r,

QGJ')

704 + 22

3,98 L 0,l 0

8il

3,47

Jur PP

lÂ

Jul l'P

IC

l,633 + 44

3,29 + 0,48

Jul

PP

II

669-t=20

2,36

Jur

l'l' lI

Jrrr l)I' 3IJ

Jur l'P 4ll

fcl<lspalo c¡ìÌ lnìoshas dc pdcqrraiu (lrl]) oolctaclas ao

+36

,L

t

0,67

1

,40

rlt dcrìados clo

¡rrgo

mais iutu:ro (,lur pp 2) p11 o mâls cxtcr.lìo

alìtostrâs listadns da brsc (A) par.{ì o topo (l).

Idade
Márima

Idade
(tnos
5.650

*

320

*

ll.líttimu

5.970

+ L000

4 300

5.30C)

5.330

* 3.300
ta'.56-

344

2.344

+ 2 200

5.700

I

3.546

2.054

2.000
3,-500

AI')

IIo¡1¿

300

2l

2,47 r.0,60

2.800 + 746

633 :t:22

3,63 + 0,t 9

5.700

*

500

6 200

5.200

2,70 t: t),15

3.300

+260

3.560

3.040

896

820

-r.

't:

20

'lbttlatldo-se a distâtloia erltre corclões
sub¡raralelos dc idade oollbccicla, loi
llqssívof
estinl¿rt a laxa de plogtadação ntíninra e l¡áxiula Do leixc cle cortlões
dafaclos (Jur ['l)2
a Jur

l)I'4), bern co'ìo a taxa necessária para que a planíoic da Ju¡éia tenha progratla<lo
ponto Jur

ì)I1

crescrc o

atcl a posição da praia atual ('l.atrela 5.9).

'Iirl¡cl¡ 5'9' 'lÌ¡xas

tJc

progratlaçilo rn{uirnas c ¡náxirnrs c¡lcula<.las

I'tra

At¡u¡slra
Jur,

Jr¡r'

lìl)

2a

Jur.'p

o

I'P 4 à prain afrrnl

po.r-a

de

o perlil I{io lìibcirû dc Igrra¡rc.

progrødtção

--l7t't 3*;;'"*Máx: 49,7 crn/ano

Mín: 79,7 cm/ano
Máx: 93,4 crn/ano
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A taxa de prog.atração superior'o perrìl Rio Itibeira de Iguape ern reração aos
clelnajs tratlsectos pernlite irìterpÌetâl aulnenlo oonespon.lcnte cla relaç,ão
aporte/cspaç. ile
acouroclação influenciado plinoipalmente pelo rio Rrbeira de Iguape.

euzu.rdo oalculada a
taxa de ¡r.og'aclação ent'e os po.los Jur pp 4 e Jur pp 7 (rfabela 5,6),
este localizaclo
'a
porSo nrais exte'na da praia da Juróia, obtêur-se taxas de 160,5 crn/a¡o
e 43./,9

c'/a'o,

c¡ue eviclenoia ainda mais clataurente

o

o

r'ápiclo clescirnento deste trecho da pla¡íoie por

apoltc sedìmcntal f<rrneoido pelo rio lììbeira de Iguape.

5.i.3.6. lulotlelo tle.fìit:ie,s ¡nru

o pe4./il

llio

JLibeira cle

lgtnpe

A partir dos dados de oa'l¡ro, pode-se interpretar que os te'aços adjace'tes ao
baixo
rio Iìibeira de ìguape, l<lcahzados na parr.e sucloeste exlelîa cra planioie <la Jr.rr.éia,
te¡ha¡r
sido lomlatlos cm co'tlições subaquosas, com lâlnina de água rasa, cornpativel
co..r zora
cle esp.aiarnenro de

o'da pulsátrl, confb'rne evi<re'ciado pela prese'ça <ionli'ante

de

csl.latrfioâçõcs planoltuzrlclas sLrbllorizontais de regirne de

laminações cruz¿rdas

fluxo su¡rerior. Âs séries de
e pla'o1rar.a relas ooln a prcsença de nri'erais pesados podour scr

al-ribuídas a evorìr.os de tcnr¡resracles, quanclo o alcance tla linha de saca
tlas orxlas (l.rra.r,[)
aurìIcutâ, peflDitirrdo o lançanrcnto de miner¡is de'sos na zona superior
da pmia, senr que

ir

ressaca (óac*r,zr,r,/r) torrlra errergia suficiente pam can.eá_los de v<¡lla
ao mar.

A

läoies

de

eshatirìcações cLuzacras pode

ser atribuída à rrrigração

<re

megaorrtlulações tle crista reta (no caso rlc fiontais planares)
ou sinuosa (acaralatlas), na

zo'a de a'rebcntação. rira ooone scllìpre ua nlet¿de ûrfcrior das ex¡:osições estudarlas,
sobteposta pol facies tlc cstrattfìoações

p

lano-¡rara lelirs. llsta sucessão vertioal é ooru¡rat.ivel

catt o crrrpillrar'crrlo rcg'essiv. (iìioics dc

esr),

aiârìrel)to sobre läoies

clcl a.r.cbr:ura

ç:ã

o) r'ois

lcntclttc clìco1ìtrâdo ltos tcn¿tf)os quatoruár'ios,
¡rrinoi¡rahnente holocô¡icr¡s, dâ oostit
sul-surlcsþ brasilei¡a,
lì oqücl

t

os aflo¡arne'tos rnais

tlist¿rntes da

li.rra de costa âtual (Jur pp

l

a 3) são lornratlos

l¡asica're'f.e l)ol urra ú.ica rìíoies, de est'atificações plauo-paralelas, enqua'to
os urais
exlerllos exil¡etn oolrt l"reqüôncia fäoies de estratificações cruzadas, cornulneulo
[rioturbada

o

aparecinrenro ¡rreferen<;ial da läcies infelior, de arrebentação, nos aflora¡rerrtos
r¡ais
externos, podc ser uma cottsci¡iiôncia do rnergulho suave das fácies rurno
&() corìti¡e¡[e-

89

rosultarlto do ¡rro¡¿r'atlaçåo oonl subida dc NIì.M

(à1.é

Jul

l'l'3).

O fato de afloral¡out6s {o

¿rté

4lll setetn illteirâlttelttc folnlados pol urna única läcies, apesar de a arnplitutle tle uraré ¡a
Iegião ser da or'denl de 1nl, é sugestivo de p'ogÌadaso com forte coDìporcnte
agladacional, isto é, com equilibrio entl.e aporte sedimentar
acomodaSo.

o

e criaÉo

cle espaço

<fe

alinanreuto seletivo de granulometria ern direção ao topo dos tenaços,

tDestllo deutto clc únroa läcies, é ulu indício de retlal¡alhamento intensivo de sedinlerrtos enl
lrnlra Jc cosl:r Poucu

v¿u

A cota nláxinla

iávol.
clos tettaços de coldões litolâneos investigaclos, nuu<;a supor.ior.a

4'r, é conrpativcl oo.r o
(Suguio

rnáxinlo nível do nlar holooônic<¡ adrnitidr: panì esta legião

& Mattin, 1978). Âpesar dtsso, os oorlões mais ilternos

área nra¡:eatla lror suguio

desle perfil ¡reltencem

zì

&

Malt.iu (1978) como pleistooênica. Bln tese, ¡roderia <Je fat<r
ttatar-se de colclões pleistocônicos ¡rosteriores ao máxirno nível <lo rnar de 120 mil auos ÂP
ou ainda, de terraços pleisLocônicos altos, tlccapitados por erosão subeéreiì ou pela pr(rpr ia

tlarsgressão holocônica. Rntletauto,

o

grau rclativanlente baixo de oblitcração

tlas

esllrturas prirnár'ias ¡ror irupregrtaçõo epigenétioa, calacterística inoonruln cnr depósit.gs
pleisl.ocôtr icos, I'or lalecc a hipótese tle itlacle hcllooônioa prua os al'lomure¡t¡s csts<latlgs.
Dados tlc datação pol

l,oE

<le fcldspato indicarn idacles inferiores

a l0 nril auos Âp,

fbrtaleoendo a hipótcse de que a idade dos de¡rósitos enr queslão é holocênica.
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I)utantc o'I'eroiár'io e o Quatcnìár'io inferior, o paleolitoral paulisla rccebeu intenst
sedinrentação associada

a

transgressõcs

e

regressões marinhas controladas por

rrovinrentações tectônicas (Souza & Souza, 2002). I)urallte o Quaternár'io ruódio e supelior,
as vatiações paleoclirnátrcas passaranì a

apresent

¡rapel rnais evidenle na nrolfogênese e

ua setlimenta$o, determinalrdo alternâncias oíclicas de pcríodos frios
r:ordioionad¿rs polos estadios glaciais e interglaoiais (Suguio

& Martin,

c

clucntes,

1978).

Segundo Suguio (2002), não há um modelo que, alravés de urna única serliiôncia tle
eveutos, ex¡rliquc a cvolução geológica do loclas as unìtlatles morfológicas que oonstituont o

lit<lral. llntretanto, as etâpas de eventos transgressivos

e

regressivos clas trarrsgrcssõcs

Canalléia e Santos fomm rnuito ilÌlpoltultes no desenvolvimento das planíoies costeilas
pau listas.

à dinâmica costeira regional no llolocr:no, pôtle-se

Nesse ootìtexto, associado

reoonsl.ituil rì cvoluçíio da planicie oosleira do Una-Juréia.

No nláxillltl trÌtnsglessivo holooônico, ¡rartc (celoa dc 60%) da árca nlual da ¡rlanioic
litolânea crìcon{.,ava-sc louracla pelo sisteul¿r

e dclirnitatlo ern Rltografit
geLalrncnte mais baixa, e

aór'ea

estu¿u

iu<l-lagunar. Bste sistenra é itlclltificacfo

pela mudança no tipo de vegct¿ìçäo pledorninarrte,

pelt conrplcla ausôncia de alinhaurctìtos de c.oldões.

Dclttro do sis{.cnra lagurrar podeltl sor reoonhecidos dois ti¡ros dc assxloiaçõcs dc
lìicies. A nordeste, região do Una, eucontla-se associação do tipo baíaJaguua, isto ó, oorpo

lagunat à rctaguarda de ilha ou barm-trarreira holocênica, A sudoeste, regiiìo rJa Juréia,
encoutra-se associação

do tipo

vale-lagutla,

ou seja, vales inoisos em

pleistocônroos, afogados no ârnl¡ito cla transgressão holocônica (Bentz

setlirneutos

& Giannini,

2003).

Após o máximo lransgressivo, inicia-se a pîogladação da costa, ancorada se.ja ua

balreira transgressiva, juuto

à

baía-laguna

plcistocênicos, na região cla Juréìa

(ltig

6,1).

do Una, seja em teraços
Â diferença en tre

regressivos

as regiões clo Una e tla

Jur'óia, quanto ¿ìs oaraotcristioas dos sistel.nas deposicionais costeiros cria difercnças na
natureza cla plogradação. No Una, a tlcseml¡ocadur¿ lagunar é mantida no extrelrìo lìordes[e
da barreira (ár'ea do atual

rio [Jna do Prelado - Iìig. 6.2 a 6.6), durante toda sua evolução,

influenciada basicamente pela cleriva longitudinal pledornirante para NE. Assilì1, a plâlìíoie

9t

é honrogênea, cotn o

to nronótono de cordões or¡nl.ínuos e
palalelos enlr'e si e à lirrha de costa atual (Ilenlz & Giannini, 2003), z\pós o
tlcseltvolvimento tla ¡rlaníore, o ureandratneltto do rro Una do Prelatlo recorta sua porção
prograd¿ìnte

desenvolvinren

noldeste, escavando ilhas próxirnas ao maciço oristalino (Itig. 6.7 e 6.8),

Na JuLéia, a evolu$o ó mais conrplexa devido ao confinamentro e n.raior ¡rortc das
desenlbooaduras cstuarino-laguual es, as qrìâis interferem na deriva longituclinal. Esta

conplexidade é regisl.rada por tt.uuoalnolìtos e convergências de cordões lilorâneos e por
fbohaulenlo de descrnbocadulas (ßenlz & Giaunini,2003).

ltonto l5 (Anex<l 2), a plarríoic da. Juróir
ao lorrgo de rrnra exl"cusão lnenor que a pteseuf.e, ocrntprecnclitla errtrc a

Na linha dc telrU)o
pt.<lgraclava

tlesentLrocadura

oollcs¡ror rclcrr te ao

tlo rìo l{il¡eira de lguape, cnlão ¡rosioionada nlais a Nlì (atual rio

Sìuá

Mirirn), e urtta paleotleseurbocadul a existente nas ploxiuridades do flarlco sul do nrorro da
Juréia (Fig. (r.l). Devido ao efeito nrolhe exercido por estas duas <lesemtroo¿clulas, ó

plovável c¡ue a paleopraia da época losse dorninacla por dcriva cont rlrnto SW, poltanto
invertid¿¡ cnr lelação ao padrão regìonal clorninante.

A

ûtuâção cla tleriva para SW é

evidenciada pelo senticlo (lo closoinrelìto de um es¡lorão ancorado no lado sul do nlolro

cla

Juróia (Irig. 6 2)

Cotn a clcsativação gradual da deselnbooadura lagunar do rnor¡o da Juréia,
paleoderiva legional ¡rala NE passa a dominar nesta área (Iìig. 6.3). Cessa o cresciurenlo

esporão para

SW e a

clesenrl¡oc¿rtlula

<lo

Nts gradualurcnte desloca
rìcste rurìro (Fig. 6.4). Conr a retomada da dcliva para NE e
sedinrcnl.ação oosteim rur¡ro

estrangulanìenl.o da paleodesembocaclura

a

a
<.r

do mono da Juréia, a termìnação noldeste da

planíoie passa a plogradal ooln conlpotlente longitutlinal nesse runìo, poltanLo cont
lbrruação de es¡rotão, tnantertdo abelto por algum teurpo unì pequeno erntraiamento na
telnrinação norcleste, e clesenvolvendo um sisterna lagunar junto ao nìesuro morro (llonlz &

Giannini, 2003). Com o lechaneuto rlefinitivo da paleodese urbocadura (Iìig. 6.5), ostc
sistema lagunal clh lugar a unr lago residual.

Nessa ópoca, a tloscu lboc¿rdula do rio lìibeira tle lguape enoorrlrava-se uo atual

culso do lio Suá Mjrinl, a Nti cle sua posiçåo atual (Irig. (>,3). A inversão tia tleliva e a
acurnulação sedinrentar

a

sotânraL

do rio Suá Mirirn oriavaur urna linlìa de

costa

ligeiramente declinatla para SE. Conr o fecharneuto desta desenibocaclum e a ativação da
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fbz atual (Fig. ó.(>), a tlcliva Iitolârrcr a

Nlj do lio

Suá

Milim

Ìeâssulì]e scu padrão nolnrzrl

(ììig. 6.7), criando o processo getìcralizado de erosão da antiga [inha de costa

que

oatacteriza ató hoje a parte celìtro-sul da praia da Juréia (Irig. 6.8). A SW do rio Suá Mirirn,
a detiva, (¡re era para NIì, passa a set pala SW, devid<¡ ao efeito molhe da rlescnrbocadura
do lìil¡cira de lguape. Por esta razão, esta rcgião também passa a sofier erosão, só que rrestc

caso cornpensatla por redeposição dos sedimentos no ruuto SW, A erosão suscitada pelo

fechatlento da deseurbooadura do rio Suá Mirinl faz-se evidente através do tlunoatnonto do
feixe de cordões declinados para SE peìo feixe de cordões paralelo à linha rlo costa atl¡al,
As legiões oorìr erosão ern andanrcnto coincidem com aquelas em que a linha de costa atual
ttuuoa diretanlentc o fcixe de colclões conr declinação pata SE, Â.ssiln, as inversões looais
da deliva litor'ânea devidt¡ à ntudança de posição da desernbooadura do lìibcira de l¡1ua¡rc

podenr sel unl dos fal.ores <leterulinan{es para a erosão costeil¿ evideute nas illtìlrras
dócadas na palte cerìlro-sul tla praia <la Jur'éia.
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Fþra

6.1. Início da progradação da pla¡ície do Una-Ju¡eia após a formação dos sistønas baía-lagma na planície do rio Una do Prelado e valelaguna na plaaície da Juréia

\o

-t:"¡.0.

Figura 63. Na planície da Juréi4
nesse

rumo

e

hicia¡do

Fþura 6.4.

a deriva longiti:dinal para NE passa a predominar, possibilitando o desenvolvimento de pontão a¡eroso
assim o fechamento da paleodesembocadura. A sul, também se i¡icia o cresci¡nento de espoúo arenoso rumo NE.

O meaad¡amento do rio Una do Prelado rec¡rta a planície progradante isolando uma ilha ûo exlremo nordeste da plaaície. Na Juréi4 o
contínuo crescimento rumo NE da barrej¡a arenosa propicia o desenvolvimento de um sistema estuarino-iagunar.

\o

Fþura

6.5. Fechamsnto do sistema estuar-inoJagunar nordeste da Juréia pela barrei¡a a¡enosa e assoreamento dâ lagunacom isola¡nento de lagos residuais.

: .:,-t>t:

Figura 6'6. Compieto assoreamento da laguna na plaaície da Jureia. Encurvamento dos cordões
Ribeira de lguape, devido â retação pelo molhe hid¡áulico.

:

--1':: :

.

..: .

.:.:):":;;- r::r.Èì:iia:,.5trê:r'1

. :-,-.:::it.' . ':.",1::,-;!- .:;r -_:.-,...:. t'1::.:.-..

e da paleopraia a

::

-:l:.:

-r..ì:.- :.r

. .:.

,: 1-.!':.,.-.:
..

NE da paleodesembocadura do rio

r

Fþura 6'7' Romprmento do ponlão are''oso na margem sudoeste do rio Ribeira
de.þape,
NE Apos este, ocÐne o assoreamsrÌto da pateodeseãbocadura do rio Ribei¡a, a*aJr"ipraia da Jureia. Fase de meand¡anento e migração da desembocadura
do rio Una para

Sù.

gerando novo traçado para o rio, com abandono do canal
para
ruøri]'roicro da erosão da poryão intermedia¡ia da

io

"ìiul

Atuel

Figura 6'8' crescimento da ponta

da praia da Ju¡eia

rumo sw. Mudança rumo NE da desembocadu¡a do rio un4

par-a sua

poslção atual

cAPil'IJLO
7.1. Aspe<:lo;

+

nelo

7

-

COT{CLUSOES

oh)gìccts

Pesquisa bibliográfica sobre

^
eviderll.e qLte a füttttula

o

rìrétodo de <Éloulo do arreclonrlaurcnto lollìou

de Watlcll (1932-), aposar de nrdimcntar, é tlabalhosa tlcmais parrr

ser aplicada na ptática eln estudos sedirnentológicos rotineiros. BuscaLarir^sc ¡rrogranras dc

análise de imagens espeoíficos, que a partir de irnagens captuladas de grãos de quartzo,
itlentificassotu sua curvâturâ e suas ìn egu la.rid¿¡des e os classilicassem dc acordo <;<l¡r os

clitórios sedinlentológicos de alredondamento. Entretallto, os prog,an'ìas exislcutos
calcul¿rnr apcuas parâutctros geornótlicos rlue mais se aproximarn tla esferioidade quc clo

arredondaurento. Assiur, faoe aos objetivos deslâ nissertaøo,

o

rnétodo tradicional cle

oourparaSo grálica visual nìostlou-se o mais adcc¡uado para a estilnativa de graus tle
¿rn

't

etlondarnentcl.

A

¡resr¡uisa bibliogr'áfica rcalizacla sobre as técnicas de

IL

e LOE esclateoeu o

p|rncipio clo rnókrdo da luntinescência, suas aplicações e ressalvâs. l)esta foIma, pôde-se
cornpleendel que

o

p[oblenra de supcr-cstirnativa de idade, vcrifrc¿rdo enr parte

alnostrâs tlatadas, rela<;iona-se

à

clas

possível allelação no lnecanismo de zcragenr dos

sedillentos após um ou vários epis<îlios de rctrabalharnento e ressedinrentalño sob a água.

Utna linritação da lócnica em sediurentos subaquosos relacionada a este aspeoto, é a
possibilidadc <lc f'otocsvaziar¡rento inoompleto dos gr'ãos de quartzo durante a deposição,
deviclo à tLrrvação cla água. pol pal'tículas ern suspensão,

*

Uura possívcl soluçâo oltoolltmda seria a datação por.LOE dc grãos dc felclspato,

tuiueral qrre ¿ìplose,rta fotoesvazi¿urcnto nul)ì esp¿rço tle tcnrpo infcriol ao do

qLraltzr.r,

favoúvel, portânto, para sedinrentos subaquosos expostos ao sol elìì períodos cul.tos

e

intclrììilcrì{cs. conto os dc cspraiarrrenlo

':'

Iim relação à tcrminologia de feições costcirâs, a lil¡eral tradução de tenlos eur
língua eslrarrgcrra (geralnrcnte ingJês) por difcre'tes autoles gerou vár'ios casos tle
rnu

ltiplioida<.le de designaçõres

e delinições para unla

rnesrna feição. Nosse contexto,

convérn diferenciar os tefint¡s ooldões praiars e cordõcs litor-âneos, ainda quc ambos, pela
genelalidacle de uso, devaur ser tle{initlos de uraneira bastânte abrangerìte. I)essa fo¡¡ra,

cordões praiais serianr feições lineares positivas, fomradas por ondas nonnais ou de

9B

tcrnpcsla(le e assooladas
considerado,

pt

zi

plogradaçÉo da linh¿r de oosta. Já o tenno oordões litolâncos fòi

efctencialntente, neste trabalho, corno uu'r tenno tlescritivo da rrrollologia cle

alitrh¿unentos palalelos à linha de cosla, evitando-se rclacioná-lo exclusivarnente a gônese
nrarinha.

7.

2. Aspeclos

'Î'

u

no

Iíti<t¡s

Âs lol.ografias aétcas tepteseutalìì ilnl)oll.antes doculncntos a respeilo da siluação

rrrorfológir:a de uur¿r tlcterrninada ár'ea no nrolncnto da ft¡to.

A

conìpâlação do lbtos dc

rtlades ploglcssivatnente utais no\/as ulostrou-se fermmenla I'undarnental ¡rala

o traçarlo

cla

evoluç:ão geonrorfológica de sistenlas deposicionais al.ivos

eln áreas costcjl¡s e l)Íìt¿t o
diagnóstico de tendências erosivo-dcposicionais ligadas ao courpor lålììeuto da doriva
Ìitor'ânea. A cornplexidatle e dinâmica tlas oélulas de deriva são tåntro niaiores <¡tmrto nraior
a interfer'ôncia de descrnbcloaduras cle rios e/ou canais de sscoamento ligaclos a sisLcnlas de

lraias, es{.uár'ios e lagunas. Á. <linânlica corrstatada ao longo do pcríodo dc levantanrcuto

acrofotográfìco lblneoer¡ evidônoias para a colt'ìplecnsão do proccsso evolutivo cla r.cgião
costeira ao longo dc intervalos de tenrpo lnaiores, que ¡>odern conrpreencler, ¡ror exeruplo,
paLte do I loloocno.

'¡

A praia da Llarra do Utta a¡rtcscnta cnriquecilnento em areia finâ, engÌoss¿ìnìerìt.o do

cliâlntltro rnéclio, tnelltora da seleçãro e aulnelì1o da assinretria, associado ao aurnetrto de
energia, por maiol exposi$o às ondas, tìo celltlo da plaia. Deste modo, as extrontidades são
rnais plolegiclas da ação das ondas pela pouta tlo Una, a NE, e pelo nrolhe hidráulico do rio
Utta do Prelado, ¿ SW. Nas tlunas o padrão inverte-se.

'l

O oolìrl)ortaltterìto cfos patâtnctros estatísticos de distlibuiç'ão glanulonrétrica

rra

plaia do Una coincide oom uln dos padrões indicadores de transporte sedimentar scgunclo

Maolaren

&

Bowlcs (1985), peLlnitinclo interpretar deriva lilorânoa longitutlirral

¡rredominaute palâ NE, possiveltnente conì pequclìa inversão junto à extremitlade sudoeste

(ponta da Glajaírna).

A

valiação glanulourótrioa e de tipo morfotlillâur ioo tle pnia

explicanr-se gr<lsso nroclo lror este patlrão rle oélulas de deriva. Os trechos de chegada tle
sediurcntos, dissrpativos (por'ção nordeste e exlrenliclade sudoeste da praia), são donrillatlos
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pelas fraçõcs areia fina a nluito fina, enquanto no trecho de saída, intennc<liíuio-reflexiv<¡

(porção nreio-st¡doeste) preclornirra areia fina a ntédia.

*

A distribuiSo longitudinal dos teores em

massa de minerais pesados nas anrostras

de espraianrertto da praia do Una apresenta tendência de aumento para SW. Adlnitida
deriva litoÉnea l<lngitudinal predonrinante para NE, tal tendência pode ser atribuícla

à

seleSo hidÉulica por diferença de densidade, corn retenção preferencial de conrponentes
nrais pesados a nrolltante da corrente litorânea.

*

O paclrão grattulotttétrico nas dun¿rs eólicas ao longo da praia da Jr¡réia pode ser
dividido etn clois setores: o nordeste apresenta tendência de engrossamento dos grãos e
clirninuição cla assimetria para SW, corn seleção hornogênea, e no sudoeste observa-se
dirninuição dos gtâos, suave tnelhora de seleção e assimetria tendendo a positiva no rnesnìo

rulìlo. Desse modo, as areias eólicas mais grossas encontrarn-se na parte central da praia e

as tnais fìtras e be¡n selecionadas no extremo SW. Esta variação pode ser atribuí<Ja à
rnorfologia das dunas: frorttais estabelecidas na por$o nordeste, paleodunas na parte
central e fi'ontais incipientes a sudoeste. 'l'al distribuição, por sua vez, permite interpretar
preclomiltio de erosão acentuacla na parte central, erosão lnoderada na terrninação norclcste
e deposição tlo trecho sudoaste, o que potle refletir padrão divergente de deriva litorânea
longituclinal.

*

A distribuição tlo teor de tninerais

pesados permite

inferir retenção preferencial de

mitterais pesados e colnpolletttes ultraestáveis no meio-norte da praia. O enriquecinre¡rto enr

milterais nlais dertsos na porç:ão interrnediária da praia da Juréia pocle estar associado à

zona de divergência de células de deriva litorânea, que por seleção hidÉulica,
transportariatrt prefbrertcialnlente os rninerais nlenos clensos para áreas acljacentes.

*

As seções verticais errt clepósitos de co¡dões litorfureos n<¡ baixo rio Una

são

laciologicar¡terttc Iuonótonas, conr predornínio de ñcies de cstmtihcaçño ¡rlarro-¡raralola tlc
espniatttettto. O padrão de variação granulonlétrica transversal aos corclões é cle afinar¡re¡rto

tlo diâllletro lnédio e tnelllora de sele$<l ruulo aos

alinharnent<¡s nrais re<;clltos. [ssc

collìportatìlettto pode ser explicado pelo retrabalhanlerrto dos sedimentos rnais antigos, cotìl
redeposição dos finos. Nas análises petrográficas dos grãos cle nrinerais pesados, os corclões

nrais antigos apresentattt no geral minerais com cantos arredondados e estaurcllita e
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Itorltt¡lctltla altclatlas c

pt

oporoiorralrtìente nìenoros rluc os mitrerais

r¡

ltraes

tiiveis.

l-Ìs(o

padrão relletilia a dissoluç:ão pós<lcposíoional cr.esceu{c ooru a idade do corclão.

*

Na plarrícrc da Jutéia, a dirlâmioa lìuvial desenvolve papcl

fot tteoilttettto de sedinlerrto pata

irn¡urLl.autc

o sistenrzr costeirc. Os corclões rnais intelnos

u<r

¿ìl)lesoltt¿uìt

zircão oonl tcmrinações bipiranriclais bem prcseruadas e hornblen<la senr vestígios dc
alteftrção. O índioc Z'1lIì é nlais alto e a granulometria mais frna e beur seleoiouacla. I)e
nrodo oonttário, os coldões ttrais extcruos aplesentam setlirnent¡os mais grossor; e imatulos,

conr zircão nlais alredondado e horntrlenda colninuída. Este padrão de valiação não se
coaduua facihrlenLe cortr as Itipóteses de l etr¿balharneuto ou dissoluSo pós-tleposioional,
devertclo portarìto scr atribuído
crescente do apolte do

':'

à questão hidráulica e

<le proveniência,

isto é, inlluênci¿r

¡io l{ibeira dc lguape.

No tta'sccto do

'io

Ril¡eiLa de lguape,

o

apa'ecimento preferencial rla lÌrcies

inferior, de arrobelìtação, nos aflolanrentos rnais extemos, pode ser urra couse<¡iiôncia do
Inergulho suave das fácies tuuro ao contiuerìt(j, resultante de progradação c<¡ur sr¡bida {e

NlìM. O fato de allolarrcntos de ató 4¡rt se¡ern intcil¿mclìtc

fol nia<los pûr unìit únioa låcies

cleposicìonal, a¡rcsa' dc a arnplitu<ie de nla¡é na

ser i¡lferior a 1rn, é srrgestivo de
'egião
pÌogradaçåo conl lol{.e cornpononte agradacional, isto é, com equilíbrio euLre aporte
sedimenta¡ e oliação de es¡raço tle acornodação,

':'

A análise verr.ical enr seçõcs colunares possibilirou obselvar com fleqiiôncia a zona
de inlluôncia da percolação intempórica, associacla à dissolução {os rliuemis instávcis e
enri<¡ueoimettto

etll

ulll'aesláveis nos llorizontes superiores

do

depósito scdinrelrtar

irttenrperizado.

*

Âs idades 'l'1, obtidas nos ¡rerfis lìio Una, Planície da Juróia e eur alnostras
paleoduna e paleop'aia colctadas na praia da Juréia são sugestivas de <leposição

Iloloce'o A

Laxa

dc progradação no perfil

Ilio una,

de

no

calculacla do ponto uua pP 4 à praia

l9,l

e 23,7 anlano. Já na Planície da Juréia, a taxa dt: ¡:rogratlação é
superior ao pcrfil rio una, valiando enLre 79,7 e 93,4 our/ano. uma vez que a praia atual
atual va.ia entre

elìcolìtla-se elìl processo de erosão pclo nrenos nas úl{irnas duas déoadas, os <ic1r(rsikrs rnais

leoentes tcriarn si<l<l erotlirlos, de nlotlo que na al.ual tinha de cosla são elro<lr)trâdos
clepósilos clc palooplaia e palcoduna,

ooll

idades valiando entre 1.900 c 317 anos À.Ì).

l0l

I)orLanto, a taxa dc progladação postelior ao llráxinìo NRM e anterior
à fase erosiva ar.uar
deve ter atingido valores aillda nraiores que o estiulado.

*
a)

A evolução da ¡rla'íoie ile una-Juréia'o r'loloce'o pode ser assim caracterizada:
Após o
lr'a'sgressivo, i'icia-se a p.ogradação da costa. No u'a, a planíoie
'ráximo
prog.ada'te é ho'rogônea, co.r o desenvolvimento monóùono de co'dões
contínuos
e paralelos eut'e si e à Iiuha cle costa atual. Na Juréia, a evolução
é urais complexa,
devrdo ao coufilìalnerìro e

b)

porte das desernbocacruras estuariuo-raguuarcs.

'raior
A inversão da detiva pala SW é evi<lenciacla pelo sentido rle crescil¡e¡to tle u¡r
esporã<l aroorado lro Iado sur do l'orro da ruréia. corn a desativaçâo gladual
tra
desc'rbocadu'a lagunar do nlorro da Juréia, a cieriva na parte lìoldes.e cla
¡:aleopraia
lefolìì¿ì seu runro norntal (NIi).

c)

A

desenrbocadL¡r'a do rio

l{ibeira de ìg'ape er)ooutlava-se no atual ours<l do l.i. suá
Mirim. com o fechar'e'to cresta cresernbooadura e ativação ou irtensificação da foz
af

ual, a dcliva litorânca a NIr do

suá Mirirn leassurle seu parhão'or'ral.

'io
d) Âs regiões corn c'osã.. e¡' a'<ra'rc.to coincidem conr
cost¿ì

aqueras

el

que à rinha tre

afuíìl tlunca tlilelaurenl.e o feixe cle cortlões com tleolinaçäo par-a SW. Assirrr,

as i'versões looais da de'iva ritorânea crevido à
dcselllllocath¡t ¿r clo

mrrcr:urça

de posiso

<ra

I{ibcil¡ llodeur scl r¡ur tlos fai.oles rjelerrni¡a¡les da crosñ.

oosteir¿ evidcrrre nas rilf.i,las trécacras na parte cerìt.o-sul (ra praia tra
Juréia.
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ANEXO

1

MAzA AERoFoToGEoMoRFoLoctco (4973),

LEGENDA

slsTE MAS DEPOS|C|O¡¡A|S

S,D. Esluorlrto -

S.D. Plonície Cosfe/ro

fl

o,r*sur
Áreo fonle prlmórlo
lPré-Combrlono)

*## K

coM Érurnsr Nos s/srr rAs Drpos/c/oM/s ounnn¡¿qRlos

Desembocoduro eluolrologunor (Hdoceno) com conols d€
escoomenlo de moré e plonlcb lntermorés com mongue (otr¡oll,

f--l

prolo (otuot)

f--l

**r,,onlols

I

Ounos tronlqls eslobôlecldos (Holocono)

lnclplenles e estobelecldos (otuol)

[--l C.¿".r do proclpltoçõo
nuptu,o.

Lagunar

or defloçoo

[l

oesem¡ocoduro esluodno-logunor {Hdocenol

ffi

Logr* de relroboreko

ou retro-osporoo

"Os cordóes l¡îorôneos do plonície de Unq Juréio, mun¡cíplos de Feruíbe e lguope, SP"
Deise

þntz

ombrlonódos

Feì
f l pnní"tr p,ogrodoctonot
ffi Amfømonlos do cordöes lllorôneos - cordòes prolols
t///4 e cordöos dunores lndlferenclodos
("Blc¡M-oris')

Orlenlqdor: Prof, Dr Pqulo Césor Fonseco Glqnnlnl
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