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Resumo

O presente trabalho tem, como objetivo, analisar o processo de sedimentação atual no

Canal do Ararapira, Sistema Estuarino Lagunar de Cananéia-Iguape (SP), através das

características composicionais e granulométricas dos sedimentos de fundo e

distribuição da matéria orgânica sedimentar e carbonatos, relacionando estes

parâmetros à configuração geral do canal e aos processos oceanográficos que ali

atuam. Foram realizadas análises granulométricas, conteúdo de carbonato e matéria

orgânica sedimentar (C, N, S) em 60 amostras de sedimentos coletadas em um

cruzeiro oceanográfico realizado no mês de julho de 2004. Dentre o total de 60

amostras, foram selecionadas 16 para realização da análise da fração arenosa. A

análise espacial da distribuição dos sedimentos e da matéria orgânica sedimentar,

apontou para a predominância de sedimentos arenosos com baixos teores orgânicos

ao longo de praticamente toda extensão do canal exceto em determinados pontos

localizados no centro-norte do canal onde há presença de sedimentos finos

associados a baixios e desembocaduras de gamboas e pequenos cursos d’água

continentais e insulares. Constatou-se a predominância da influência continental ao

longo de todo o canal com pequenas concentrações de carbonatos. Os teores

elementares da matéria orgânica sedimentar possuem, normalmente, comportamento

e distribuição que estão diretamente relacionados aos tipos de sedimentos e à

topografia de fundo, bem como à circulação. Observou-se uma relação direta entre os

sedimentos mais finos e um maior conteúdo de matéria orgânica.

Descritores: sistema estuarino-lagunar, processo sedimentar, matéria orgânica,

análise da fração arenosa.
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Abstract

The aim of this study is the analysis of modern sedimentary process taking place in the

Ararapira Channel, at Cananéia-Iguape lagoonal estuarine system (SP). The employed

parameters for this were the composition and grain size characteristics of the bottom

sediments , the distribution of the carbonates , organic matter, and relates these

parameters to the general configuration of the channel and to the oceanographic

process that takes place over there.

The grain size analysis, the carbonate content, and the sediment organic matter (C, N,

S) were conducted over 60 sediment samples collected during an oceanographic

cruise that took place in July 2004. Among the total of the 60 samples, 16 were

selected for the coarse fraction analysis. The spatial analysis of the distribution of

sediments and sedimentary organic matter showed that sandy sediments, with low

organic content, are predominant practically all along the whole of the channel

extension, except in points located in the central-northern portion of the channel, where

there are thin sediment associated to shoals or small continental and insular river

courses. The C, N, S and carbonates contents observed with the coarse fraction

analysis, allow identifying the predominance of continental influence all along the

channel, with lower carbonate concentrations. The sediment organic matter contents

have, usually, behavior and distribution which are directly related to the type of

sediment ,to the bottom topography, as well as to the circulation. It was possible to

observe a direct relationship between the thin sediment and a larger content of the

organic matter.

Descriptors: estuarine-lagoonal system, sedimentary process, organic matter, coarse

fraction analysys.
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1. Introdução

“A região costeira está situada na interface entre os dois maiores ambientes

terrestres - terra e oceano. Pode ser definida, como sendo a porção dos oceanos

afetada pela terra ou parte da terra afetada pelos oceanos" (Ross, 1978). Segundo

Ab’Saber (2001), a faixa costeira consiste em um domínio do planeta Terra no qual se

processa o contato entre o mar e o continente, em uma situação em que as terras

expostas às vagas marinhas variam muito quanto à natureza das rochas, altura do

relevo e compartimento da topografia, enquanto a dinâmica das águas costeiras

prossegue em seu trabalho constante de abrasão e sedimentação, ainda que

comportando diferenciações, desde os pólos aos trópicos e nas desembocaduras dos

grandes rios. Além do que, os contatos desdobram-se até o espaço aéreo costeiro,

pelo jogo de ventos e brisas que se alternam dia e noite, do mar para a terra e deste

para o mar.

Os ambientes, com quantidade significativa de depósitos sedimentares, podem

ser definidos como porções da superfície terrestre com propriedades físicas, químicas

e biológicas bem definidas e diferentes das apresentadas pelas áreas adjacentes

(Suguio, 2003). Nesse contexto, a abrangência espacial dos processos sedimentares

pode ser traçada pelas diferenças entre cada ambiente deposicional.

Dentre os diversos ambientes deposicionais marginais, associados à zona

costeira, destacam-se os sistemas estuarinos, cuja definição clássica de Pritchard

(1967) é a de um corpo d´água semi-fechado com livre conexão com o oceano, no

qual a água do mar é diluída, de forma significativa, por água doce oriunda de

drenagens continentais.

Em relação à fisiografia, o estuário foi definido por Fairbridge (1980, apud

Nichols & Biggs, 1985) como um braço de mar que atinge um vale fluvial tão distante

quanto o limite superior da maré. Definição esta que leva em conta a forma do

estuário, derivada de sua gênese e evolução, como principal fator de diferenciação. O

mesmo autor faz distinção dos estuários com outros ambientes costeiros correlatos

como lagunas, devido às suas grandes diferenças morfológicas, mesmo sendo o

comportamento hidrodinâmico bastante semelhante entre estas duas feições

costeiras.

Por outro lado, a maioria das lagunas tem sua gênese primária a partir da

desembocadura de um ou mais corpos d´água. Fairbridge (1968) admite, então, a
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existência de “sistemas estuarinos, lagunares” (lagoonal-estuarine-systems), cujas

características morfológicas e hidrodinâmicas exibem enorme complexidade, podendo

apresentar variações ambientais significativas dentre os sistemas deste tipo. Nichols &

Biggs (1985) também reconhecem a existência de uma feição geomorfológica

denominada de “laguna estuarina”.

Os sistemas estuarinos lagunares desempenham papel fundamental no ciclo

sedimentar, proporcionando trocas entre os oceanos e os continentes, atuando como

uma zona de transição, embora sejam muitas vezes, locais preferenciais de

deposição.

A maior parte dos sedimentos de um sistema estuarino provém da bacia de

drenagem a montante e, parcialmente, da plataforma continental adjacente, da erosão

das margens e do fundo do estuário e da atividade biológica, além de eventuais

aportes antrópicos (McDowell & O’Connor, 1977). Conforme Bonetti & Miranda (1997),

no sistema estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape, as correntes de maré e as

descargas de água continental são os principais fatores condicionantes da distribuição

dos sedimentos de superfície de fundo e dos processos de mistura e renovação de

águas. O depósito sedimentar desses sistemas é composto por variadas proporções

de material originado pela combinação entre ambientes marinhos e fluviais. A

predominância de um deles depende de sua magnitude em relação aos outros e da

dinâmica dos processos de erosão, transporte e deposição, sendo o comportamento

dos sedimentos determinado pelos processos de aporte fluvial, ação de marés e

componentes meteorológicas.

A ordem, continuidade e magnitude dos processos de movimentação

sedimentar em um estuário envolve um ciclo de quatro processos: erosão do leito,

transporte, deposição e consolidação dos depósitos; determinados pela análise das

partículas (forma, tamanho, densidade e composição), circulação, propriedades físico-

química da água e atividades biológicas (Nichols & Biggs, 1985).

Para verificação do processo sedimentar atual no Canal do Ararapira, corpo

d’água pertencente ao sistema estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape,

localizado no litoral sul do Estado de São Paulo divisa com Paraná, foram efetuadas

análises sedimentológicas (análise granulométrica, conteúdo de carbonato biodetrítico,

análise da fração arenosa) e de matéria orgânica sedimentar – CNS.

A interpretação dos parâmetros granulométricos, juntamente com as

características da matéria orgânica sedimentar, possibilitam a avaliação da origem do
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aporte atual de material sedimentar, a caracterização de áreas sujeitas a maior ou

menor circulação hidrodinâmica e a conseqüente identificação de áreas preferenciais

de deposição no ambiente estudado. Fornece também subsídios a pesquisas

ambientais, havendo a possibilidade de associação interdisciplinar com a ecologia,

geografia e outras ciências que avaliem as influências naturais e antrópicas sobre

sistemas estuarinos e lagunares.

1.2. Parâmetros granulométricos

De acordo com Pettijohn (1975), os parâmetros granulométricos são bons

instrumentos na interpretação da hidrodinâmica dos fundos de áreas marinhas. Ainda,

segundo o mesmo autor, a acumulação de matéria orgânica em sedimentos é

fortemente dependente da quantidade de argila depositada. Trask (1939 apud Tyson,

1995) acrescenta ainda, que o conteúdo orgânico de sedimentos das margens

continentais geralmente aumenta quando os grãos que os constituem tornam-se mais

finos. Considera, então, que argilas comumente possuem cerca de duas vezes mais

matéria orgânica que siltes, e cerca de quatro vezes mais matéria orgânica que as

areias muito finas.

Os sedimentos depositados no fundo de uma área marítima, ou estuarina

constituem-se na resultante final de todas as formas, fatores e agentes ocorrentes. Os

sedimentos presentes tem sua distribuição de acordo com determinados padrões e

características, sendo conseqüência direta de todo o complexo de situações e

condições atuantes (Kutner, 1976).

1.3. Matéria orgânica sedimentar

As características, distribuição e origem da matéria orgânica sedimentar dos

sedimentos de fundo em ambientes estuarinos e lagunares são amplamente utilizadas

para a compreensão dos processos sedimentares e oceanográficos, tais como

produtividade das águas superficiais, avaliação da origem marinha ou continental

predominante no material sedimentar, dinâmica de massas de água, potencial de oxi-

redução e taxa de sedimentação. Conforme Bader (1955), os constituintes orgânicos e

a distribuição do humus são sensíveis aos diversos fatores que condicionam os
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processos de deposição, assumindo a matéria orgânica, portanto, um caráter

esclarecedor quando combinada com algumas das propriedades de massa dos

sedimentos.

As regiões estuarinas são ricas em matéria orgânica e o tempo de permanência

da mesma, nessas regiões, é variável. Segundo Magliocca & Kutner (1964), em locais

onde a influência dos rios é maior, o sedimento de fundo apresenta maiores valores de

matéria orgânica. Esses compostos orgânicos, próximos da desembocadura de rios e

áreas sob influência fluvial, são originados dos detritos de plantas terrestres

superiores. Os detritos de plantas terrestres podem fornecer uma contribuição

importante de matéria orgânica para os sedimentos próximos a desembocaduras de

rios ou para outros ambientes costeiros.

Através da análise da matéria orgânica sedimentar é possível definir a

distribuição geográfica desse material conforme a procedência dos detritos orgânicos

que o originaram, relativa ao continente ou ao oceano. A análise da matéria orgânica

sedimentar é, portanto, instrumento essencial para o entendimento do processo

sedimentar atual no Canal do Ararapira.

1.3.1. Carbono

O carbono é um constituinte essencial dos seres vivos e um dos mais

abundantes elementos na natureza. Este elemento tem a capacidade de combinar

com si mesmo e com uma grande variedade de outros elementos para formar longas

cadeias de carbono, anéis e compostos orgânicos complexos, em um número que é

estimado em, aproximadamente, 4 milhões. Estima-se que 100.000 diferentes tipos de

moléculas contendo carbono ocorram em células vivas. Essas moléculas são

transformadas em muitos outros tipos depois da morte e decaimento, ou seja, quando

da humificação e diagênese subseqüente. O ciclo do carbono se inicia com a retirada

do CO2 atmosférico durante o processo de fotossíntese, e termina com a devolução

deste gás ao meio ambiente, após a oxidação da maior parte dos organismos da

matéria orgânica. A fração restante do material orgânico não oxidado é depositada no

fundo oceânico, tornando-se parte do registro sedimentar. Assim, milhares de

compostos orgânicos são encontrados em depósitos sedimentares (Rashid, 1985).

O carbono existente na matéria orgânica dos sedimentos de superfície de fundo

varia conforme as características dos sedimentos, as condições oceanográficas e

configuração fisiográfica locais, a produtividade primária e a taxa de degradação por
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microorganismos. De acordo com Huc (1980, apud Rashid, 1985), baixos conteúdos

de carbono orgânico (< 0.5%) indicam sedimentos de mares abertos, enquanto que

altos teores de carbono orgânico estão relacionados a sedimentos próximos a linha de

costa ou lugares abrigados das correntes marítimas, como sistemas estuarinos.

Conteúdos de 2 a 4% não são incomuns nessas áreas.

1.3.2. Nitrogênio

O nitrogênio é um dos mais abundantes elementos da biosfera, entretanto, é

considerado como sendo um suprimento limitado para a produção de matéria

orgânica, devido à inabilidade da maioria dos seres vivos em utilizá-lo em sua forma

molecular (N2). O nitrogênio encontrado nos sedimentos pode ocorrer em várias

formas: dissolvido, em águas intersticiais, adsorvido no sedimento e, contido em

detritos orgânicos particulados (Carpenter & Capone, 1983). Uma grande quantidade

de nitrogênio orgânico detrítico nos sedimentos agrega uma variedade de materias de

valor nutricional para os organismos que ali vivem.

Em relação a algumas formas de nitrogênio presentes na superfície do

sedimento, existe uma significativa variabilidade espacial associada com o tipo de

sedimento, a entrada de matéria orgânica e outros fatores (Douglas, 1981, apud

Carpenter & Capone, 1983).

Segundo o levantamento de pesquisas onde foram efetuadas análises dos

teores de nitrogênio orgânico em sedimentos marinhos, em 49 diferentes áreas do

globo, elaborado por Romankevich (1984), os conteúdos variaram de 0,01 a 1,22%. O

mesmo autor observa que as concentrações de nitrogênio, da mesma forma que as de

carbono orgânico, aumentam em direção às áreas costeiras.

1.3.3. Enxofre

A importância da análise dos teores de enxofre nos ambientes marinhos está no

fato dos compostos de enxofre serem indicadores das condições de potencial de redox

(eH) do meio, possibilitando a dedução através dos teores, se o ambiente é redutor ou

oxidante. Um ambiente com altos teores de enxofre orgânico é indicativo de ambiente

redutor.
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Conforme Ivanov (1981), o ciclo do enxofre nos oceanos está diretamente

ligado a ciclos de outros elementos tais como: carbono, oxigênio, cálcio e metais. Em

vários corpos aquosos grande parte do oxigênio dissolvido é utilizada para oxidar o

sulfeto de hidrogênio (H2S) e o enxofre elementar, estas reações influem

significativamente no ciclo do oxigênio e na geoquímica geral nestes ambientes.

Processos importantes ocorrem ainda neste ciclo, tais como a incorporação do

elemento na biomassa das plantas marinhas e a mineralização de seus compostos

orgânicos. O enxofre orgânico que chega ao fundo dos oceanos é intensamente

decomposto por microorganismos nos horizontes superiores dos sedimentos sendo,

cerca de 90% deste material orgânico, oxidados para sulfato e retornando para coluna

d’água. O restante deposita-se nos sedimentos na forma de compostos orgânicos de

enxofre.

1.3.4. Principais indicadores de fonte de material

Os sedimentos depositados em áreas costeiras são resultado da interação entre

o aporte de material continental e os sedimentos autóctones, principalmente de origem

biogênica, da plataforma continental. Estes depósitos sedimentares guardam em si

registros da história evolutiva desse ambiente de transição e de seu comportamento

atual, fornecendo parâmetros para a compreensão dos processos que nele atuam e de

suas relações ecológicas.

1.3.4.1 Análise da fração arenosa

A análise da fração arenosa (coarse fraction analysis) foi proposta por Shepard

& Moore (1954) como uma técnica complementar simples, que pode auxiliar nas

interpretações baseadas nos parâmetros granulométricos. Foi originalmente utilizada

para diferenciação entre ambientes costeiros e de plataforma continental. Mahiques et

al. (1998) inferem que este tipo de análise pode ser usada como técnica adicional ao

estudo da granulometria ou de análise química, permitindo uma caracterização de sub-

ambientes em áreas costeiras.

1.3.4.2. Razão C/N
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A razão C/N baseia-se no fato de que diferentes grupos de organismos

produzem matéria orgânica que contém diferentes conteúdos de C e N (Stein, 1991).

A razão C/N tem sido largamente utilizada na distinção entre matéria orgânica

sedimentar originada de algas e de plantas terrestres (Prahl et al., 1994; Meyers,

1997). Segundo Tyson (1995), a razão C/N é indicativa também do grau de alteração

diagenética e biológica da matéria orgânica.

A razão C/N é um indicador do conteúdo protéico, sendo as proteínas os

componentes mais importantes dos organismos vivos a conterem nitrogênio. Animais

geralmente contém mais proteínas do que vegetais, e algas marinhas mais do que

vegetais terrestres superiores (Müller, 1975 apud Müller & Mathesius, 1999). Vegetais

superiores, responsáveis pela maior contribuição de matéria orgânica em ambientes

costeiros, contém menos de 20% de proteínas e, conseqüentemente, apresentam

altas razões C/N. A matéria orgânica terrígena pode ser identificada nos sedimentos

marinhos pelo alto teor de carbono e baixos conteúdos de proteína (< 10%),

resultando deste modo em uma alta razão C/N Faganeli et al., 1998).

Saito et al. (1989) sugerem que valores da ordem de 20, para a razão C/N,

representam matéria orgânica de origem continental e entre 5 e 7 como proveniente

de zooplâncton e fitoplâncton. Maglioca & Kutner (1964) observam que valores da

razão C/N acima de 10, resultam do aumento de detritos vegetais, parcialmente

destruídos, com alto grau de celulose e lignina.

Uma das principais fontes de erros de interpretação, baseadas na razão C/N,

está relacionada à ocorrência de amostras com baixos teores de nitrogênio. Neste

sentido, pelo fato do denominador ser muito baixo, tendendo a zero, o valor da razão é

significativamente aumentado (Lima, 2000).

Em ambientes com maior influência de águas pluviais e menor contribuição

marinha existem mais detritos orgânicos, especialmente originados de vegetais

terrestres, com altos teores de carbono.

1.3.4.3. Razão C/S

A análise quantitativa da relação entre o carbono orgânico e o enxofre total

permite identificar as condições de oxi-redução do fundo. Ambientes redutores

preservam o carbono na matéria orgânica contida nos sedimentos, enquanto

ambientes oxidantes provocam a degradação do material orgânico. Em ambientes
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deposicionais redutores o conteúdo de enxofre é maior devido à processos de

decomposição microbiana por bactérias anaeróbicas, com conseqüente geração de

sulfeto de hidrogênio H2S e pirita autigênica (FeS2) (Berner, 1984). Assim, maiores

valores da razão C/S estão relacionados a ambientes tendendo a oxidantes. De

acordo com Stein (1991) e Borrego et al. (1998), para sedimentos quaternários finos

de ambientes marinhos normais, a razão C/S média é 2,8. Estes autores consideram

que os valores abaixo desta média são indicativos de ambientes tendendo a anóxicos.

Conforme Barcellos (2000), para o canal de São Sebastião e plataforma

continental interna adjacente, os valores da razão C/S variaram de 0,3 a 24,4.

1.4. Justificativa

Por alguns séculos, desde o início da ocupação colonial do continente sul-

americano, as diferenças fisiográficas eram fatores de localização das primeiras

cidades, uma vez que a comunicação com o interior do continente era feita através

dos rios. Nas reentrâncias da costa brasileira, junto à foz dos rios, foram construídas

as cidades portuárias, necessárias ao transporte dos produtos explorados para a

Europa. A localização dessas cidades (Santos, Salvador, Recife, São Luís, etc), em

baías ou estuários, propiciou a conquista dos principais rios navegáveis e,

conseqüentemente, a instalação de pequenos núcleos urbanos em portos marítimo-

fluviais. Hoje, grande parte dos ambientes abrigados como lagunas, baías e estuários

constituem áreas densamente ocupadas e de grande interesse para fins náuticos,

turísticos, recreativos, pesqueiros e para a instalação de sistemas de engenharia,

como portos, armazéns, terminais, dutos, entre outras infra-estruturas.

A poluição antrópica atinge a maioria dos sistemas estuarinos no Brasil,

afetando seriamente a fauna e flora dessa região costeira tão importante para a vida

de inúmeras espécies. Até meados do século passado pensava-se que a água de rios,

lagos e estuários poderiam receber poluentes em grandes quantidades, sem maiores

danos, por causa do fornecimento contínuo de água limpa por fontes e da descarga de

água contaminada nos oceanos. Na realidade, os poluentes acumulam-se nesses

ambientes comprometendo-os de maneira irreversível.

Apesar do povoamento concentrado sobre esses ambientes, o Brasil abriga

também recantos biodiversos conservados, como o sistema estuarino-lagunar de

Cananéia-Iguape, especialmente o Canal do Ararapira. A localização deste ambiente

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


preservado em pleno litoral da Região Sudeste, entre grandes áreas portuárias

(Terminal Portuário de Paranaguá e Porto Internacional de Santos), cidades (Cananéia

e Iguape) e metrópoles (São Paulo e Curitiba) não muito distantes.

2. Objetivos

Sendo o Canal do Ararapira um dos ramais de ligação do sistema estuarino-

lagunar de Cananéia-Iguape com o oceano, estando diretamente conectado à baía de

Trapandé e considerando a inexistência de estudos do tipo neste corpo d’água

pretende-se, com este trabalho, contribuir para um melhor entendimento do processo

sedimentar atual, através de um estudo das características sedimentares e ambientais

nesta área.

Para a consecução deste são analisadas as características composicionais e

granulométricas dos sedimentos de fundo e a distribuição da matéria orgânica

sedimentar do Canal do Ararapira, associando as concentrações obtidas à distribuição

sedimentar e ao processo de sedimentação.

Avalia-se, também, as tendências da distribuição sedimentar, para correlacioná-

las com características continentais ou marinhas dos sedimentos de fundo do canal e

verificar como a distribuição sedimentar é afetada pela ação conjunta de determinados

agentes e fatores, tais como: fisiografia da região, hidrodinâmica e sistema

hidrográfico.

3. Área de estudo

O sistema estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape localiza-se na extensa e larga

planície costeira sul do Estado de São Paulo e abrange mais de 70 quilômetros

recortados por uma série de ilhas e canais, perfazendo uma área total com cerca de

2500 km2 (figura 3). As quatro principais ilhas (do Cardoso, Cananéia, Comprida e

Iguape), são separadas por rios e sistemas de canais lagunares (Canal do Ararapira,

Mar de Cubatão, Mar de Cananéia e Mar Pequeno, canal do Valo Grande e rio Ribeira

de Iguape) que se comunicam com o oceano através de desembocaduras

denominadas, do sul para o norte, Barra do Ararapira, Barra de Cananéia, Barra de
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Icapara e Barra do Ribeira. A Barra de Cananéia é a que apresenta maior abertura

para trocas de volumes de água entre o mar e a região lagunar (Miyao, 1977). A Barra

do Ararapira e a Barra de Icapara são rasas e o volume de água que entra por elas é

inferior ao da barra de Cananéia (Diniz Filho, 1997).
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O Canal do Ararapira consiste em um dos ramais de ligação do sistema com o

oceano Atlântico, através da Barra do Ararapira, localizada na extremidade sul da

região. Ao norte o Canal está conectado à Baía de Trapandé, estando limitado pelas

latitudes 25°05 S e 25°18 S e pelas longitudes 47°59 W e 48°06 W. Possui

aproximadamente 33 quilômetros de extensão, e largura variando entre 90 e 600

metros.

O Canal do Ararapira é um corpo aquoso alongado, levemente meandrante,

com orientação SSW-NNE, paralelo à linha de costa, localizado entre a planície

costeira norte paranaense e sul paulista.

3.1. Vegetação

Conforme a Lei da Mata Atlântica, sancionada em dezembro de 2006, os

manguezais e a vegetação de restinga são formações vegetais nativas e integrantes

do bioma da Mata Atlântica, e suas florestas (Floresta Ombrófila Densa) e

ecossistemas associados dominam toda a região da área de estudo, sobretudo a

região sul de Cananéia, onde a ocupação humana é menor.

Da Baía de Trapandé, abertura mais ao norte do Canal do Ararapira, até o

vilarejo do Marujá, tanto nas margens do lado do continente como ao lado da Ilha do

Cardoso, ocorre uma exuberante floresta de mangue. Do Marujá até a Barra do

Ararapira (limite sul do canal) ocorre uma substituição da vegetação de manguezal por

uma flora típica de restinga, tanto do lado da Ilha do Cardoso como da Ilha de

Superagüi. (Gevertz, 1995).

Ab´Saber (2002) identifica seis diferentes faixas de ecossistemas (halófila-

psamófila de transição, psamófila, arbustiva e herbácea psamófila, várzeas, ciliares,

manguezais descontínuos) na planície de Cananéia-Iguape, além de variações no

padrão das florestas orográficas tropicais húmidas e biodiversas que cobrem toda a

região.

3.2. Clima
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No litoral paulista o clima está relacionado à alternância dos sistemas de

massas de ar tropical formadas pelo Anticiclone Tropical Atlântico (ATAS) e massas

de ar polar oriundas do Anticiclone Polar Migratório (APM) (Sant'Anna Neto, 1990).

Estas massas de ar sofrem freqüentes perturbações oriundas de sistemas frontais sob

a forma de frentes frias, quentes e estacionárias, além de fenômenos localizados

como a formação de centros de baixa pressão (Cazzoli y Goya & Tessler, 2000).

A base de apoio à pesquisa do IOUSP em Cananéia possui uma estação

meteorológica que registra informações desde 1956. Uma série temporal de 30 anos

(de 1956 a 1985) aponta uma média pluvial anual superior a 2248 mm, onde o mês de

março (verão) é o mais chuvoso (328 mm) e o de agosto (inverno) o mais seco (80

mm). O período das chuvas estende-se de dezembro a abril e o de estiagem de maio

a novembro. Em relação às temperaturas, a média do mês mais quente (fevereiro) foi

de 25,1ºC e do mês mais frio (julho) de 17,8ºC (Silva, 1989). De acordo com

Sant’Anna Neto (1990), a temperatura média anual para a planície costeira de

Cananéia é de 21,3ºC.

Os ventos predominantes na região sopram do quadrante SW (SW e WSW),

com uma freqüência de 46,9% no período de janeiro a setembro, com intensidades de

3 a 3,5 m.s-1. Ventos fortes são excepcionais, atingindo raramente 20 m.s-1.

O posto meteorológico de Iguape (IGGSP/Min.Agricultura), para uma série

temporal de 1895 à 1965, indicou que as médias de temperatura e pluviosidade anuais

foram de 21,5ºC e 1555mm, respectivamente. O mês mais quente foi fevereiro

(24,7ºC) e o mais frio foi julho (18,0ºC). Janeiro foi o mês mais chuvoso (214mm),

enquanto que agosto foi o mais seco (74mm) (GEOBRÁS, 1966).

3.3. Geomorfologia e hidrografia dos corpos lagunares

A rede hidrográfica da região é representada por rios cujas bacias exibem alto

gradiente só no trecho inicial. Os principais contribuintes para o sistema estuarino-

lagunar são os rios Ribeira de Iguape e os rios do, aqui denominado, Sistema

Itapitangui/Minas.

O Canal do Ararapira recebe aporte de água doce originário de algumas

drenagens. Na margem continental do canal destacam-se os rios provenientes da
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Serra de Itapanhapima (rio Capivaru, rios Iririú de Cima e de Baixo), além do Canal do

Varadouro, cujos estreitos meandros avançam, até a Baía des Pinheiros, que por sua

vez, está diretamente ligada a baía de Paranaguá. Na margem insular, os rios

provenientes do maciço cristalino do Cardoso também são responsáveis pelo aporte

de águas para o Canal do Ararapira. As gamboas, existentes na margem continental e

no trecho da margem do maciço do Cardoso, são leitos dependentes do regime das

marés, com fluxo bidirecional, conforme a enchente ou a vazante, e são responsáveis,

também, pelo aporte de sedimentos orgânicos, originados da vegetação do mangue

circundante.

A Barra de Cananéia é a maior desembocadura para o oceano. Confinada entre

a Ponta do Perigo, na Ilha do Cardoso, e ponta da Trincheira, na Ilha Comprida, possui

largura que atinge 2 km. Seu canal principal possui profundidade média de 15 m, na

zona estuarina, diminuindo em direção ao mar aberto, atingindo cerca de 3-5 m na

zona de embate de ondas, devido à formação de bancos arenosos móveis.

As dificuldades para navegação, através dessa desembocadura, são descritas,

desde o século XVIII, por navegadores que passaram (GEOBRÁS, 1966) sendo, ainda

assim, o principal acesso à área. As outras desembocaduras (Ararapira e Icapara)

servem, apenas, para pequenas embarcações e, somente, nas enchentes de maré

(Sadowsky, 1952).

A Baía de Trapandé, com largura de até 3 km, possui um canal mais profundo

de circulação com cerca de 12 m de profundidade média. Junto à Ilha de Cananéia, na

Ponta do Arrozal, ocorrem as menores profundidades com a presença de um grande

banco arenoso (Baixio Grande) que emerge nas marés mais baixas.

O processo operante nos meandros lagunares, erosão na parte côncava e

deposição na convexa, é o mesmo que nos rios, só as velocidades que podem ser

diferenciadas devido às correntes de maré, onde o sentido das feições geradas será

uma resultante deste dois sentidos de correntes.

O Mar de Cananéia, ao sul da Pedra do Tombo, apresenta inúmeros meandros

e, conseqüentemente, diversas feições sedimentares como ilhas internas, esporões e

bancos submersos (baixios). Neste trecho os canais principais de circulação possuem

profundidades de 6,5m a 5m. O Mar Pequeno, ao norte da Pedra do Tombo, é mais

retilíneo, apresentando um número inferior de feições sedimentares como ilhas e

bancos submersos, até as proximidades do canal do Valo Grande. O canal mais

profundo de circulação tem profundidade média de 4m.
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O Mar de Cubatão, comparado ao Mar Pequeno e ao Mar de Cananéia, é mais

estreito e possui configuração ligeiramente meandrante, mas com poucas feições

sedimentares. As profundidades, no eixo principal, atingem os 6m.

A Barra de Icapara possui profundidades, no eixo principal, que atinge os 7m

(Tessler, 1982). No entanto, em direção ao oceano as profundidades diminuem para

3m e 2m (GEOBRÁS, 1966), devido à presença de bancos sedimentares arenosos.

Durante o século XIX, período em que o município de Iguape e seu porto

atingem seu auge através do escoamento da produção de arroz, foi construído o canal

artificial do Valo Grande, evitando que as embarcações advindas do Vale do Ribeira

necessitassem atingir o mar e voltar pela Barra de Icapara para chegar a Iguape. Este

canal com cerca de 2.5 km de comprimento, ligando o Rio Ribeira de Iguape ao Mar

Pequeno, tinha originalmente 4m de largura e 2m de profundidade (GEOBRÁS, 1966),

apresentando hoje 250m de largura por 5-7 m de profundidade.

O sistema estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia é uma região semi-confinada

que apresenta canais lagunares, onde a tendência ao assoreamento é muito forte

(Besnard, 1950). Ao longo desse sistema é possível verificar algumas feições

sedimentares, como pequenas ilhas e esporões, com o fundo tipicamente areno-

lodoso e com raras elevações rochosas de pequenas dimensões (Besnard, 1950;

Kutner, 1962; Tessler & Furtado, 1983).

As ondas de marés que predominam e influenciam no Canal do Ararapira são

aquelas que entram pelas barras de Cananéia e do Ararapira. De acordo com

pescadores locais, essas massas de água se encontram no local chamado “tombo das

águas”.

. A salinidade é controlada pelo regime de marés e pelo aporte de água doce no

sistema, originárias da drenagem continental e de chuvas. Ao longo de todo o

complexo estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia há vários cursos de água de

pequeno porte (Schaeffer-Novelli et al., 1990), que provocam uma diluição da água de

origem marinha e causam estratificação próximo a suas bocas.

O Canal do Ararapira e todo sistema estuarino lagunar de Cananéia Iguape, é

regido, em última análise, pelo regime de maré, que é do tipo mista com

predominância semidiurna. A amplitude média da maré é de 0,82 metros (Schaeffer-

Novelli et al., 1990).
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3.4. Geologia

O arcabouço ígneo-metamórfico da região de Cananéia-Iguape é de idade Pré-

Cambriana, constituído principalmente por rochas metamórficas vinculadas ao Grupo

Açungui. Cortando todo este complexo, afloram rochas alcalinas intrusivas

Mesozóicas. Compõe-se basicamente de rochas metamórficas (filitos, micaxistos e

gnaisses), ocorrendo também outros tipos de rochas, tais como: quartzitos, anfibolitos,

diabásios e calcioxistos, ao longo do Rio Ribeira de Iguape, intrudidos por granitos,

adamelitos e granodioritos. Cortando todo este complexo, afloram rochas alcalinas

intrusivas Mesozóicas (IPT, 1981; Souza et al., 1996).

Estendem-se por sobre a planície costeira da região de Cananéia/Iguape os

sedimentos arenosos marinhos holocênicos e pleistocênicos, extremamente

homogêneos e bem-selecionados (Petri & Suguio, 1973). Os depósitos pleistocênicos

foram nomeados por Petri & Suguio (op.cit.) de Formação Cananéia. Nesses

depósitos, os sedimentos de idade pleistocênica, chamados popularmente de

“piçarras”, situam-se em patamares mais elevados (entre 6 e 10 metros acima do nível

do mar) e são relativamente compactos e de cor ferruginosa, uma vez que sofreram o

processo de cimentação limonítica, provocado pela ação intempérica de ácidos

húmicos nos sítios deposicionais (Petri & Suguio, op.cit.).

A Ilha do Cardoso é dominada em sua parte central por um maciço de rochas

cristalinas, apresentando altitudes acima de 800m. Parte da vertente leste desse

maciço mergulha no mar, formando um litoral escarpado, ao contrário do norte e do

sul, dominado por planícies. Na parte sul da Ilha, encontra-se uma extensa restinga

arenosa, com cerca de 20km de comprimento por 500m de largura entre o oceano e o

Canal do Ararapira.

3.5. Evolução geológica

A evolução geológica da costa paulista foi condicionada por dois conjuntos de

eventos de escalas temporais distintas. O primeiro está relacionado às reativações

tectônicas ocorridas durante o Mesozóico-Conozóico, responsáveis pelos falhamentos

que condicionaram toda a escarpa da Serra do Mar em seu soerguimento, e pela

subsidência da Bacia de Santos (Almeida, 1976; Almeida & Carneiro, 1998). O

segundo relaciona-se com a sedimentação decorrente das sucessivas transgressões e
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regressões marinhas quaternárias, responsáveis pela maior parte da distribuição

sedimentar do litoral, sobressaindo o preenchimento sedimentar marinho das planícies

de Cananéia-Iguape (Suguio & Martin, 1978).

3.5.1. Reativações tectônicas Mesozóico-Cenozóicas

Conforme indicado por Almeida (1976) e por Almeida & Carneiro (1998), a

evolução tectônica da região está associada, primariamente, a possíveis fenômenos

termais de reativação da Plataforma Sul-Americana, que ocorreram a partir do

Jurássico Superior (150 Ma.), ligados à abertura do Oceano Atlântico. Com a evolução

do processo, desenvolveram-se falhamentos a oeste da Bacia de Santos,

responsáveis, segundo Almeida (1976), pela subsidência da mesma. Em decorrência

desse processo, formou-se a “Serra do Mar Ancestral”, soerguida próxima à Falha de

Santos. Desde o Cretáceo ao Terciário (90-60 Ma.), conforme Miranda (1970), o

maciço rochoso passou a sofrer o desgaste progressivo por processos erosivos,

gerando sedimentos responsáveis pelo preenchimento da bacia de Santos, cuja

espessura sedimentar chega a ter mais de oito quilômetros em certos trechos. Os

eventos tectônicos estenderam-se até o Terciário Médio (30 Ma.) (Almeida, 1981),

expondo antigas áreas cratônicas e cinturões móveis a eventos que terminam por

produzir falhas, basculamentos, flexuras e soerguimentos que acompanharam as

antigas linhas de fraqueza estrutural do embasamento, formando fossas, vales de

afundamento e muralhas tectônicas, originando a configuração atual da Serra do Mar.

Paralelamente, do Cretáceo Superior ao Paleoceno (90 a 55 Ma.), uma grande

atividade tectônica ocorreu na área representada por eventos de vulcanismo alcalino

atingindo boa parte do litoral paulista (Almeida, 1976; Almeida & Carneiro, 1998). Esse

vulcanismo é responsável pelo arcabouço mais resistente de algumas ilhas (exemplos:

Vitória, São Sebastião, Alcatrazes, Laje de Santos, Queimada Grande, etc.), que se

comportam como testemunhos do retrocesso erosivo da Serra do Mar. São

testemunhos, também, pequenas feições na região de Cananéia-Iguape, tais como:

Morro de São João (localizado na Ilha de Cananéia), o Morrete (I. Comprida) e a

Pedra Baliza (Mar Pequeno).
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De acordo com Souza et al. (1996) e Almeida & Carneiro (1998), o mecanismo

de formação do Vale do Ribeira pode ser diretamente associado ao processo

tectônico. A abertura do vale, segundo os autores, relaciona-se à atividade do Arco de

Ponta Grossa (presença de estruturas falhadas de NW-SE), que propiciou a formação

de grábens de idade Terciária na área. Segundo Melo et al. (1990, apud Almeida &

Carneiro, 1998) os grábens de Sete Barras e de Cananéia teriam a sua gênese ligada

à mesma fase distensiva regional ocorrida no Paleógeno (60 a 24 Ma.), cujos esforços

trativos, orientados a E-W e WNW-ESE e falhas que cortam o embasamento, não

diferem significativamente das encontradas para a região das bacias de São Paulo,

Taubaté e Resende.

A presença de rochas metassedimentares (mais friáveis) junto à costa e a falta

de continuidade do Cinturão Granitóide Costeiro, que na área é representado por

morros e serras isoladas (ex.: Ilha do Cardoso, Ilha do Bom Abrigo, Serra de Iguape) e

não apresenta expressão que lhe permita manter a continuidade da Serra do Mar

como no Estado do Paraná, seriam outros fatores preponderantes para o processo de

retrocesso erosivo da Serra do Mar ter ocorrido de forma mais pronunciada na região.

Deve-se observar, ainda, que o papel da Serra do Mar como borda limite do planalto

passou a ser desempenhado, na área, pela Serra de Paranapiacaba, localizada bem

mais para o interior na região (50 km da costa). Este condicionamento trouxe

conseqüências catastróficas para o Planalto Atlântico, visto que com o recuo da Serra

do Mar para a Serra de Paranapiacaba, uma ampla área de metamorfitos laminados

do planalto ficou exposta à erosão regressiva, permitindo a expansão da rede de

drenagem do Rio Ribeira para montante.

Observa-se que a linha de costa é bem retilínea em toda área, sendo

representada por praias de grande extensão (mais de 100 km de litoral). Isto ocorre

devido ao distanciamento da Serra do Mar do oceano na região, conforme os

processos descritos acima.

3.5.2. Flutuações do nível do mar

Nos períodos Terciário Superior e Pleistoceno, o desenvolvimento do litoral

paulista pode ser relacionado, também, aos eventos transgressivos-regressivos
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(Suguio & Martin, 1978). As flutuações do nível do mar, associadas com as mudanças

paleoclimáticas do Quaternário, foram os principais fatores de formação, modelagem e

evolução das planícies costeiras do Brasil, com pequenas diferenças, segundo uma

seqüência válida para o trecho do litoral entre o Rio Grande do Sul e Pernambuco

(Suguio & Martin, 1987). No litoral paulista há evidências de um processo

transgressivo mais antigo datado de, aproximadamente, 120.000 anos AP denominado

de “Transgressão Cananéia” (Petri & Suguio, 1973), no qual o nível do mar atingiu

cerca de oito metros acima do nível atual. Subseqüente a esta transgressão ocorreu

um processo de regressão marinha, que teve seu máximo regressivo (-110 metros) há

aproximadamente 18.000 anos AP (Último Máximo Glacial), com subseqüente máximo

transgressivo há 5.100 anos AP, denominado “Transgressão Santos”, no qual o nível

do mar chegou a cinco metros acima do nível atual (Petri & Suguio, 1973; Suguio &

Martin, 1978, 1987). Nesse contexto, as planícies costeiras no entorno do Canal do

Ararapira, com cordões litorâneos foram formadas durante o Quaternário, segundo

Angulo (1992, apud Mihály & Angulo, 2002).

A gênese da planície costeira de Cananéia/Iguape está diretamente relacionada

a esses processos de variação do nível do mar ocorridos no Quaternário Superior, que

condicionaram o desenvolvimento de planícies de cordões litorâneos associadas aos

sistemas de feições sedimentares como as ilhas de Cananéia e Comprida.

Suguio & Martin (1978) elaboraram um modelo evolutivo para a região no qual o

desenvolvimento da planície costeira pode ser melhor compreendido:

1o estádio: durante o máximo da Transgressão Cananéia, com nível médio do

mar cerca de 8 m acima do atual, a paleolinha de costa atingiu o sopé da Serra do

Mar, formando uma enorme baía na região. Nesse período foram depositadas as

argilas transicionais e marinhas da Formação Cananéia.

2o estádio: fase regressiva com formação depósitos de cristas praiais

sedimentados no topo dos depósitos argilosos da Formação Cananéia.

3o estádio: no Último Máximo Glacial, com a linha de costa situando-se na atual

isóbata de 110m, ocorreu erosão fluvial dos depósitos da Fm. Cananéia, com a

formação de um sistema de drenagens sub-paralelas.

4o estádio: com a Transgressão Santos (+5), o nível do mar subiu rapidamente,

tendo ultrapassado o nível atual entre 6000 e 7000 anos AP, invadindo as áreas

rebaixadas pela erosão formando um extenso sistema lagunar, onde foram

depositados sedimentos areno-argilosos ricos em matéria orgânica, fato que deve ter
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ocorrido há aproximadamente 5100 anos AP. Paralelamente, o mar deve ter erodido

também as partes altas da Formação Cananéia, redepositando as areias para formar

depósitos holocênicos de natureza também arenosa.

5° estádio: Durante o retorno do nível marinho para o atual, as cristas praias

regressivas holocênicas foram formadas. Flutuações do nível do mar durante o

período final da última transgressão produziram várias gerações de cristas praiais,

com feições sedimentares de grande expressão regional, como a Ilha Comprida.

4. Material e métodos

4.1. Rede de amostragem

As amostragens realizadas no Canal do Ararapira consistem na primeira rede

de amostragens de sedimentos na área, pois não há estudos, sobre a distribuição

sedimentar neste corpo d’água. A posição de cada ponto de coleta foi, então,

estabelecida visando obter um número razoável de amostras representativas de toda

extensão do Canal (figura 4).

4.2. Aquisição e tratamento de dados abióticos e sedimentológicos

4.2.1. Cruzeiro oceanográfico realizado

Foi realizado um cruzeiro oceanográfico durante os dias 06 e 07 de julho de

2004 para execução da batimetria e coleta de sedimentos de superfície de fundo no

Canal do Ararapira. O período deste cruzeiro foi escolhido considerando-se entre

outros aspectos, a fase da lua cheia, condições de maré de sizígia, que produz

correntes mais fortes e com maior capacidade de remobilização e transporte

sedimentar (Bonetti Filho, 1995).
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4.2.2. Técnicas utilizadas para aquisição e tratamento de dados abióticos e

sedimentológicos

Foram coletadas 60 amostras de sedimentos de superfície de fundo e

selecionados cerca de 800 pontos batimétricos ao longo do canal de Ararapira. As

coletas foram feitas através de um pegador de mandíbulas Petersen modificado,

constituindo uma malha amostral de reconhecimento. Esta coleta foi feita à bordo do

B/Pq “Albacora”, com auxílio da pequena embarcação de alumínio “Sadowsky”,

utilizada nas áreas mais rasas, associadas a baixios e gamboas. As medidas de

profundidade foram realizadas com a mesma embarcação de alumínio e utilizando um

ecossonda digital (modelo Oceandata BathyMF) e GPS manual. Os dados de

salinidade nestes pontos foram obtidos através de um refratômetro.
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A bordo do B/Pq “Albacora” foram coletados, dados de corrente, temperatura e

salinidade em superfície, meia-água e fundo na coluna d’água através de CTD

acústico Falmouth Scientific, com resolução de ±0,01% FS para a pressão, ±0,001 ºC

para a temperatura, ±0,005 para a salinidade, ±0,01 m.s-1 para a velocidade e ±0,01º

para a direção.

Da amostra total coletada, uma alíquota (cerca de 20 g) para a análise do

conteúdo elementar de carbono orgânico, nitrogênio e enxofre totais, foi acondicionada

em Placas de Petri plásticas de 47 mm de diâmetro, etiquetada e congelada a bordo,

com objetivo de evitar atividade bacteriana após a coleta. Cerca de 300 g foram

acondicionados em potes plásticos e etiquetados, para a realização das análises

granulométricas, da fração arenosa e de carbonato biodetrítico.

4.3. Análise granulométrica

Foram efetuadas análises granulométricas do total das 60 amostras, através

das técnicas de peneiramento e pipetagem descritas em Suguio (1973), com as

modificações descritas em Mahiques (1987). A partir do procedimento de laboratório

obteve-se os parâmetros estatísticos de Folk & Ward (1957) e a classificação textural,

segundo diagrama triangular de Shepard (1954). Para obtenção dos dados

mencionados utilizou-se o programa MS-DOS “Labse V.02”.

4.4. Análise do conteúdo de carbonato biodetrítico

O conteúdo de carbonato de cálcio do total de 60 amostras foi determinado a

partir da diferença, em peso seco, antes e após o ataque com solução de ácido

clorídrico (HCl), diluído a 10% (Ingram, 1971).

4.5. Análise da fração arenosa
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As amostras selecionadas para a análise da fração arenosa foram escolhidas

de acordo com um critério espacial, considerando a eqüidistância entre os pontos de

amostragem. Foram selecionados 16 pontos de controle, aproximadamente, uma a

cada 3 amostras.

Proposta por Shepard & Moore (1954) como uma técnica complementar

simples, a análise da fração arenosa pode auxiliar nas interpretações baseadas nos

parâmetros granulométricos. Foi originalmente utilizada para diferenciação entre

ambientes costeiros e de plataforma continental.

Neste trabalho, foi utilizada uma técnica análoga da análise proposta por

Shepard & Moore (1954), a partir da modificação de Mahiques (1987), consistindo na

identificação e contagem dos constituintes das frações arenosas retidas nas peneiras

de malhas 0,500mm (1ø) e 0,250mm (2ø). Esta análise permite obter um parâmetro de

avaliação de influência continental ou marinha, nos sedimentos, pela detecção dos

tipos de fragmentos contidos nas amostras selecionadas. Mahiques et al. (1998)

sugerem que este tipo de análise pode ser usada como técnica adicional ao estudo da

granulometria ou análise química, permitindo uma caracterização de sub-ambientes

em áreas costeiras.

As amostras foram secas, pesadas (10g), homogeneizadas com água destilada

e posteriormente passadas através de uma peneira de 0,062mm (4ø). A fração

arenosa foi então repassada através das peneiras 0,707mm (0,5ø), 0,500mm (1ø),

0,350mm (1,5ø) e 0,250mm (2ø) e os sedimentos retidos nas frações 0,500mm (1ø) e

0,250mm (2ø) foram utilizados para execução das análises. A análise dos sedimentos

foi feita em lupa binocular, sendo contados e identificados aproximadamente 200

grãos.

A primeira aproximação para a análise dos dados seria definir um índice que

poderia fornecer uma medida da influência biogênica marinha sobre cada amostra

(Mahiques et al., 1998). Este índice denominado Índice de Biogênicos Marinhos (BM)

(Mahiques, 1997), é definido como a diferença entre a frequência relativa dos

constituintes biogênicos marinhos e terrígenos, varia de (-1) a (+1) de modo que

valores próximos de (-1) estão relacionados a uma contribuição continental mais alta.

4.6. Análise do carbono orgânico e nitrogênio e enxofre totais
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A análise de teores de carbono orgânico, nitrogênio e enxofre totais, expressos

em mg (elemento)/ g (peso seco da amostra), foi realizada no Laboratório de

Geoquímica Marinha (DOF/IOUSP), com o uso de um aparelho analisador

especificado como LECO CNS-2000 “Elemental Carbon, Nitrogen and Sulfur

Analyzer”. Este é um instrumento não-dispersivo, com sensores infravermelhos e

termais que possui a maior parte de suas funções definidas e controladas por um

software “versão 486”, possibilitando uma rápida obtenção dos teores de C, N e S, dos

sedimentos de fundo amostrados. Os valores das razões C/N e C/S serão obtidos pela

simples divisão entre os teores dos elementos de cada amostra analisada, como

descrito em Mahiques (1998) e Barcellos (2005).

É necessário, no entanto, que o sedimento sofra um tratamento prévio para

poder ser analisado no aparelho. Essa preparação inicia-se com a liofilização de cerca

de 0,5g de sedimento, que é desidratado por sublimação. Após esse procedimento

elimina-se, o carbonato existente. Esse procedimento é necessário porque, sem a

eliminação do carbonato (CaCO3), seria efetuada pelo aparelho a leitura do carbono

total, sendo que o interesse neste estudo concentra-se somente no teor de carbono

orgânico. Com a posterior reação com o HCl e eliminação do carbonato, processa-se a

retirada dos resíduos do ácido da amostra e coloca-se o material resultante em um

bote de cerâmica para nova liofilização.

Efetuando-se este procedimento, o sedimento encontra-se preparado para

análise. Desta forma, a amostra é colocada dentro do forno onde um fluxo de O2 a

1400°C acarreta na combustão da mesma. O processo de combustão converterá

qualquer carbono, nitrogênio e enxofre elementares em CO2, SO2, N2 e NOx. Esses

gases são então, passados através de células infravermelhas internas para a

determinação dos conteúdos de carbono orgânico e enxofre total e através de célula

de condutividade termal para a determinação do N2.

5. Resultados

5.1. Condições oceanográficas durante as coletas
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São representados na tabela 5, os dados de correntes, temperatura e salinidade

de superfície, meio e fundo, das estações de coleta realizadas a bordo do B/Pq

“Albacora”, totalizando 35 estações. As coletas foram realizadas ao final do período de

lua cheia, em maré de sizígia (tabela 5.1), quando ocorre um incremento na

velocidade de correntes. O regime de maré é semidiurno, com duas baixa-mares e

duas preamares em 25 horas (figura 5).

Nos dados de temperatura de superfície, meia água e fundo (figura 5.1) não

foram registradas variações significantivas, os valores registrados estiveram em torno

de 19°C, na região da Barra do Ararapira e 20,5°C na junção do Canal com a Baía de

Trapandé. Observa-se que as águas de origem marinha que entram pela Barra do

Ararapira são sensivelmente mais frias que as águas estuarinas. Durante as coletas,

foram observadas temperaturas típicas das águas lagunares para o inverno na região,

que de acordo com Silva (1984) estão em torno de 19,8°C para o mês de julho.

Os dados de salinidade (figura 5.2), demonstram a influência das águas

marinhas em toda porção retilínea do Canal. Foram registrados valores em torno de

32, desde a estação de coleta 42, localizada logo depois da desembocadura do Canal

do Varadouro, até a Barra do Ararapira. Esses valores decaem (em torno de 25) ao

longo do Canal, aumentando ligeiramente (aproximadamente para 28) na junção com

a Baía de Trapandé, revelando também a influência das águas marinhas nesse local.

As correntes junto ao fundo, cujos dados possuem uma maior importância para

o presente estudo, apresentaram valores que variaram de 3 a 26cm/s, sendo os

maiores observados entre as estações 01 e 09. Em geral, os valores decaem nos

meandros do Canal e aumentam novamente entre as estações 40 e 57, na Barra do

Ararapira.
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Tabela 5: Dados de correntometria, salinidade e temperatura de superfície, meia-água
e fundo das amostras do Canal do Ararapira

Estação Prof.(m) Latitude Longitude Horário Prof.(m) Veloc.
(cm/s) Rumo Temp.

(oC) Salinidade

0 8,71 165,15 20,66 25,44
4,4 13 282,74 20,77 28,12

1 9,8 -25,0905 -48,019 15:50:31

8,31 12,08 266,69 20,78 28,38
0 7,64 200,38 20,85 27,16
2,4 34,21 247,85 20,95 29,58

2 5,8 -25,0805 -48,0083 16:04:14

4,84 24,47 249,84 20,93 29,69
0 13,1 150,4 20,84 24,88
2 11,98 143 20,67 24,89

6 4,6 -25,1046 -48,0236 15:34:37

3,7 9,27 149,59 20,48 24,96
0 12,76 89,4 20,85 25,12
4,11 14,73 81,26 20,39 25,49

9 8,7 -25,1221 -48,019 15:17:24

8,43 26,88 99,32 20,38 25,58
0 2,67 161,8 20,64 25,18
5 7,12 153,43 20,42 25,59

10 9,8 -25,1246 -48,0165 15:09:24

9,69 12,72 56,98 20,42 25,69
0 10,01 137,28 20,77 25,46
2,23 12,01 318,13 20,53 25,67

12 5,8 -25,1282 -48,0204 14:58:34

4,73 9,71 268,13 20,33 25,85
0 3,27 192,59 20,57 25,85
4,65 6,91 34,85 20,35 25,91

13 9,8 -25,1297 -48,0262 14:49:41

8,86 8 51,07 20,37 25,92
0 14,5 102,7 20,43 26,1
2,02 10,08 131,85 20,45 26,1

16 5,2 -25,1467 -48,031 14:35:12

4,02 3,4 274,32 20,33 26,14
0 5,29 114,82 20,39 26,14
1,94 6,43 282,36 20,17 26,13

17 5,2 -25,1519 -48,0323 14:26:41

3,95 7,6 345,65 20,35 26,22
0 14,13 233,16 20,55 26,24
3 20,67 241,89 20,42 26,32

18 7,3 -25,1574 -48,0328 14:18:03

5,96 13,57 337,66 20,38 26,41
0 10,61 186,31 20,46 26,71
2,16 7,7 55,86 20,45 26,72

21 6,7 -25,1665 -48,0195 14:04:12

5,44 19,69 247,97 20,46 26,84
0 16,92 156,21 20,44 26,9
1,23 9,17 113,71 20,46 26,9

22 4 -25,1723 -48,0222 13:54:52

2,76 7,82 181,5 20,42 26,9
0 4,33 219,05 20,45 26,91
1,99 3,82 55,35 20,48 26,91

23 4,3 -25,1769 -48,0275 13:42:14

3,26 16,45 299,9 20,37 26,94
0 6,97 288,41 20,5 26,87
3,03 3,13 161,92 20,48 26,88

24 8,2 -25,1808 -48,0255 13:33:15

7,29 8,54 128,38 20,41 26,93
0 15,08 30,75 20,51 26,84
1,71 6,8 109,47 20,55 26,82

25 4,6 -25,1792 -48,0185 13:22:55

3,57 7,94 289,71 20,45 26,98
0 4,59 286,48 20,33 27,19
1,71 6,14 274 20,31 27,23

28 4,3 -25,1729 -47,999 13:07:37

3,26 8,28 288,36 20,31 27,24
0 6,35 211,29 20,48 26,78
1,35 5 71,58 20,38 27,22

29 4,3 -25,1729 -47,994 12:57:00

2,93 4,67 244,2 20,35 27,25

27
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Estação Prof.(m) Latitude Longitude Horário Prof.(m) Veloc.
(cm/s) Rumo Temp.

(oC) Salinidade

0 7,35 273,46 20,56 27,24
2,92 5,96 210,35 20,4 27,39

30 7,3 -25,1796 -47,994 12:44:32

5,84 10,24 159,66 20,33 27,46
0 11,65 274,41 20,51 27,49
2,52 8,23 46,08 20,47 27,59

32 6,1 -25,1909 -47,999 12:07:57

5,39 18,64 220,66 20,21 27,65
0 2,58 225,74 20,05 27,76
1,93 9,3 305,77 20,22 27,66

33 4,3 -25,1988 -47,997 11:41:50

2,94 11,37 61,12 20,22 27,66
0 3,54 226,59 20,26 27,72
1,93 3,69 150,63 20,23 27,79

34 5,2 -25,208 -47,996 11:27:48

3,96 7,6 132 20,22 27,8
0 12,14 153,67 19,95 26,28
2,14 13,71 62,7 20,17 27,44

35 4,3 -25,2133 -48,0014 11:15:35

3,72 19 252,24 20,22 27,82
0 7,78 173,73 19,95 26,95
1,88 8,97 117,46 20,01 27,1

36 5,2 -25,2186
-48,0083

11:01:53

4,13 14,06 164,86 20,27 28,3
0 26,59 141,11 20,43 29,3
1,92 15,17 132,83 20,31 28,56

37 4,9 -25,2254 -48,0163 10:49:48

4,11 9,51 127,38 20,27 28,15
0 9,07 291,93 20,38 28,65
1,68 6,99 304,49 20,42 29,35

38 4,3 -25,2272 -48,0207 10:40:31

3,51 8,8 69,54 20,47 29,96
0 12,12 273,46 20,35 27,91
2,11 16,09 276,54 20,38 28,92

40 5,2 -25,2347 -48,0255 10:28:12

4,39 15,75 281,96 20,43 30,03
0 24,06 244,46 20,39 29,74
1,87 10,59 184,04 20,4 31,08

42 5.2 -25,2422 -48,0341 10:13:37

4,18 10,38 141,82 20,39 31,31
0 17,13 217,77 20,4 32,15
2,37 13,44 205,57 20,38 32,31

44 6,1 -25,2491 -48,0488 09:57:21

5,32 13,82 217,77 20,39 32,45
0 33,13 256,14 20,39 33,1
3,34 13,38 270,36 20,38 33,11

46 7,6 -25,2594 -48,0555 09:39:14

6,9 16,5 260,36 20,37 33,13
0 6,86 264,58 20,34 33,29
4,26 12,54 259,99 20,3 33,3

48 7 -25,2684 -48,0611 09:24:28

6,36 14,6 235,1 20,28 33,31
0 5,92 156,54 20,17 33,29
3,07 9,14 132,35 20,17 33,34

51 6,7 -25,2762 -48,0799 09:02:47

5,6 16,72 144,9 20,15 33,36
0 7,63 167,87 20,01 33,5
2,34 5,54 145,7 20 33,56

53 5,2 -25,2848 -48,088 08:45:39

4,54 11,49 121,02 19,96 33,62
0 5,07 253,84 19,96 33,63
2,45 5,48 226,86 19,93 33,66

54 6,4 -25,2892 -48,0888 08:28:28

5,08 7,89 163,33 19,92 33,68
0 5,21 310,82 19,84 33,78
2,24 10 337,31 19,81 33,83

55 6,4 -25,2937 -48,092 08:10:37

5,04 10,3 314,2 19,75 33,94
0 19,34 65,56 19,89 33,78
2,56 18,07 63,95 19,89 33,8

57 6,4 -25,298 -48,0951 07:43:17

5,76 15,73 74,89 19,88 33,85
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Figura 5. – Variação da maré no período da coleta de sedimentos no Canal do
Ararapira

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

Horário (horas)

Al
tu

ra
(c

m
)

Tabela 5.1. – Dados sobre a variação da maré no período
da coleta de sedimentos no Canal do Ararapira

Mês Dia Hora Altura
(cm)

7 6 23 156
7 7 0 175
7 7 1 200
7 7 2 215
7 7 3 220
7 7 4 200
7 7 5 190
7 7 6 187
7 7 7 195
7 7 8 195
7 7 9 186
7 7 10 170
7 7 11 145
7 7 12 140
7 7 13 130
7 7 14 130
7 7 15 144
7 7 16 160
7 7 17 180
7 7 18 215
7 7 19 228
7 7 20 215

7 7 21 188
7 7 22 160
7 7 23 141
7 8 0 155
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Figura 5.1. – Variação da temperatura na coluna d´água ao longo do Canal do

Ararapira (oC)
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Figura 5.2. – Variação de salinidade na coluna d´água ao longo do Canal do Ararapira
(ups)

5.2. Levantamento batimétrico

Foi realizado levantamento batimétrico visando cobrir toda extensão do Canal a

bordo da pequena embarcação de alumínio “Sadowsky”. Foram registrados um total

de 776 pontos batimétricos, entretanto, esses pontos não foram suficientes para gerar

uma interpolação dos dados e criar um modelo batimétrico para o Canal.

Foi feita então, uma análise pontual dos pontos batimétricos associados às

estações de coleta (figuras 5.3N, 5.3C, 5.3S), possibilitando uma avaliação do

comportamento da profundidade e localização do canal principal de fluxo. As maiores
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profundidades foram observadas no setor norte do Canal, em torno de 9m na junção

com a Baía de Trapandé e 10m entre as estações 09 e 13.
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Percebe-se que as maiores profundidades são encontradas nos trechos mais

curvilíneos e estreitos do Canal, na maioria das vezes entremeadas por baixios. No

setor central, as profundidades do eixo principal do Canal estão entre 4 e 5m, com a

presença de baixios no início deste trecho. Em direção a Barra no setor sul, as
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profundidades estão entre 5 e 7m no eixo principal e diminuem bastante perto das

margens e nas áreas próximas a bancos de areia.

5.3. Análise da fração arenosa

Foram identificados, nas amostras analisadas para fração arenosa: quartzo

(QZO), quartzo limonitizado (QLIM), mica (MICA), minerais pesados (MINP),

fragmentos rochosos (FRCH), fragmentos vegetais (FVEG) e outros terrígenos (OTR).

Os constituintes das classes de biogênicos, foram agrupados no total de biogênicos

marinhos (TBM), uma vez que, foram encontrados apenas fragmentos não

identificáveis de organismos, ocorrendo com menor freqüência. A sigla (TTR),

representa o total de terrígenos.

As tabelas 5.6 e 5.7 apresentam os resultados da análise das frações 0,500mm

(1ø) e

0,250m

m (2ø),

respecti

vamente

.

Tabela
5.6. -
Freqüê
ncias
relativa
s (%) e
índice
de

biogênicos marinhos (BM) dos constituintes identificados na fração 0,500 mm (1ø) das
amostras do Canal de Ararapira

AMOSTRA TBM QZO QLIM MICA MINP FRCH FVEG OTR TTR BM
0,500mm

2 11,9 8,11 0 0,54 0 0,54 78,91 0 88,1 -0,76
6 1,47 89,7 0 2,94 0 0 5,88 0 98,52 -0,97
10 2,42 67,47 19,41 0 0 3,39 7,28 0 97,57 -0,95
14 3,84 11,5 0 7,69 3,84 3,84 69,23 0 96,15 -0,92
17 21,87 28,12 6,25 0 0 6,25 37,5 0 78,12 -0,56
21 1,5 91 0 1 4,5 0 1,5 0,5 98,5 -0,97
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Abreviaçõe
s:

TBM –
total de

biogênicos marinhos
QZO – quartzo
QLIM – quartzo limonitizado
FRCH – fragmentos rochosos
FVEG – fragmentos vegetais
OTR – outros terrígenos
TTR – total de terrígenos

Tabela 5.7. - Freqüências relativas (%) e índice de biogênicos marinhos (BM)
dos constituintes identificados na fração 0,250 mm (2ø) das amostras do
Canal de Ararapira

Abreviações:

TBM – total de biogênicos marinhos
QZO – quartzo
QLIM – quartzo limonitizado
FRCH – fragmentos rochosos
FVEG – fragmentos vegetais
OTR – outros terrígenos
TTR – total de terrígenos

Os dados obtidos para as amostras analisadas, retidas nas frações 0,500mm

(1ø) e 0,250mm (2ø), foram interpretados separadamente. Estas classes

24 0 9,83 1,64 0 0 4,92 83,6 0 100 -1,00
27 0,96 3,38 0 1,45 0 1,45 92,75 0 93,03 -0,98
32 0 13,5 0 0 0 14,47 71,05 1,31 100 -1,00
36 3 93 0 0,5 0 0 3,5 0 97 -0,94
40 0,49 39,3 56,2 1,49 0 1,49 0,49 0 99,5 -0,99
44 15 77,05 0 2,5 0 5 0 0 85 -0,70
49 0,5 70,64 26,86 0 0 1,99 0 0 99,5 -0,99
53 2,84 41,7 48,81 0,94 0 0 0,94 0 97,15 -0,94
57 3,33 73,33 22,38 0,95 0 0 0 0 96,66 -0,93
60 6,5 50,5 40,5 1 1 0 0 0.5 93,5 -0,87

AMOSTRA TBM QZO QLIM MICA MINP FRCH FVEG OTR TTR BM
0,250mm

2 3 64 0 0 0 2 31 0 97 -0,94
6 0 22,81 72,81 1,94 0,48 0,48 1,45 0 100 -1,00

10 0 91,62 2,46 1,47 0 0 4,43 0 100 -1,00
14 2,43 48,78 20,97 3,41 0 3,85 18,53 0 97,56 -0,95
17 3,96 65,84 25,74 1,98 0 0,99 1,48 0 96,03 -0,92
21 0 92 3 0 0,5 3 1,5 0 100 -1,00
24 0 46,52 0,43 0,43 0 0 52,6 0 100 -1,00
27 1,44 45,19 2,88 1,92 0 0 48,55 0 98,55 -0,97
32 3,61 80,99 7,69 0 0 0,9 5,88 0 96,38 -0,93
36 0 82,5 11 0,5 2 3,5 0,5 0 100 -1,00
40 0,48 47,8 50,24 1,46 0 0 0 0 99,52 -0,99
44 1 94 3,5 1 0,5 0 0 0 99 -0,98
49 0 81,06 16,5 0,97 0,97 0,48 0 0 100 -1,00
53 0 50 49 0 0 0 1 0 100 -1,00
57 0 60 39 1 0 0 0 0 100 -1,00
60 1 66,5 21 0 1,5 9 1 0 99 -0,98
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granulométricas, quando sujeitas à ação de correntes, sofrem tipos de transportes

distintos, no caso tração e saltação. Isto ocorre devido a equivalências hidráulicas

diferentes, decorrentes das variações na forma e/ou na densidade das partículas,

conforme colocado em Mahiques et al. (1998). Segundo os autores, de acordo com

este comportamento hidráulico distinto, deve ser observada a existência de

importantes diferenças nas freqüências relativas dos constituintes de acordo com a

fração, sendo os fragmentos carbonáticos mais comuns na fração 0,500mm (1ø), do

que na fração 0,250 mm (2ø), como descrito em Pilkey et al. (1967, apud Barcellos &

Furtado, 2001), para praias e dunas arenosas.

Para a fração 0,500 mm (1ø), o mapa de distribuição dos valores do índice (BM)

(figuras 5.4N, 5.4C, 5.4S) indica predominância de sedimentos terrígenos em todo o

canal, apresentando valores do índice BM entre -0,5 a -1 e um percentual relativo de

grãos terrígenos acima de 83%. São sedimentos, em geral, de composição quartzosa,

com poucos grãos de origem biogênica marinha e em alguns casos, ricos em

fragmentos vegetais (vide tabela 5.6). O mapa da distribuição do percentual de

terrígenos da fração 0,500mm (1ø) (figuras 5.5N, 5.5C, 5.5S), consiste apenas numa

outra maneira de representar o mesmo parâmetro, obviamente corrobora com o mapa

de distribuição dos valores do índice BM. Ambos apontam para a predominância da

influência continental sobre os sedimentos da fração 0,500 mm (1ø).
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Entretanto, há uma diferenciação entre os constituintes terrígenos de parte das

amostras (tabela 5.6). Na maioria ocorre predomínio de quartzo (QZO), porém, nas

estações 2, 14, 24, 27 e 32 ocorre predomínio da freqüência de fragmentos vegetais

(FVEG) entre 69,23% (estação 14) a 92,75% (estação 27, tombo das águas); estas
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estações estão localizadas na porção meandrante e mais confinada do Canal, onde a

circulação é mais restrita. As estações 40, 53 e 60 apresentam conteúdo de quartzo

limonitizado (QLIM) entre 40,5% a 56,2%. A estação 14 também se destaca pela

presença de mica (MICA) 7,69% e minerais pesados (MINP) 3,84%. A estação 21

possui a maior freqüência de minerais pesados (MINP) 4,5%. A estação 32 é a única

que apresenta conteúdo de fragmentos rochosos (FRCH) mais expressivo 14,47%, as

demais apresentam conteúdo menor que 6,25% (estação 17) ou inexistente.

Para a fração 0,250mm (2ø), o mapa de distribuição dos valores do índice (BM)

(figuras 5.6N, 5.6C, 5.6S) e o mapa da distribuição do percentual de terrígenos da

fração 0,250mm (2ø) (figuras 5.7N, 5.7C, 5.7S), indicam, assim como na fração

0,500mm (1ø), predominância de sedimentos terrígenos. Entretanto, observando-se a

tabela 5.7, nota-se, que os índices (BM) da fração 0,250mm (2ø) indicam uma maior

contribuição de constituintes terrígenos para todas as amostras desta fração, em

relação à 0,500mm (1ø). Foi observado este mesmo padrão em estudos semelhantes

efetuados em Ubatuba (SP) (Duelba & Mahiques, 1996 e Mahiques et al., 1998).

O comportamento dos constituintes terrígenos também é semelhante ao da

fração 0,500mm (1ø), com domínio da presença de quartzo (QZO), as estações 14, 27

e 24 apresentam respectivamente, 18,53%, 48,55% e 52,6% de fragmentos vegetais

(FVEG). As estações 6, 40, 53 e 57 apresentam conteúdo de (QLIM) entre 39% a

72,81% e a 14 e 17 apresentam 20,97% e 25,74%, respectivamente. Os valores de

(MICA) e (FRCH) encontrados, foram pouco expressivos.
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5.4. Análise granulométrica

Na tabela 5.8 são apresentadas as posições, os dados de granulometria,

parâmetros estatísticos de Folk & Ward (1957), classificação textural de Shepard

(1954) e os teores de carbonato biodetritíco.
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Tabela 5.8. - Dados de granulometria, teor de carbonato, teores de carbono,
nitrogênio, enxofre, razões elementares C/N e C/S, e descrição visual nas amostras de
sedimentos analisadas no Canal do Ararapira

Amostra lat. (dec) long. (dec) prof. %
grânulos % ar. % silte %

argila
%

CaCO3

Shepard,
1954

diâmetro
médio

grau de
seleção

% C
org.

% N
total

% S
total

1 -25,0905 -48,019 3,1 8,3 90,96 0,74 0 13 areia 1,94 1,32 0,40 0,04 0,1

2 -25,0805 -48,0083 5,8 0,13 98,14 1,73 0 3,8 areia 2,69 0,56 0,67 0,07 0,10

3[ -25,092 -48,0221 5 0,46 79,92 8,18 11,45 5,7 areia 3,79 1,67 1,04 0,09 0,18

4 -25,0974 -48,022 4,5 0,37 97,5 2,13 0 2,2 areia 1,97 1,01 0,67 0,05 0,10

5 -25,1075 -48,021 0,3 0,07 45,54 22,81 31,58 17,3 areia
argilosa 5,57 2,31 5,53 0,36 1,40

6 -25,1046 -48,0236 4,6 0,5 99,5 0 0 1,3 areia 2,81 0,34 0,22 0,01 0,03

7 -25,1113 -48,0209 1 0,04 21,46 30,97 47,36 18,9 argila
síltica 6,58 2,35 7,46 0,44 1,98

8 -25,1166 -48,0215 4,5 0,17 99,63 0,2 0 1 areia 2,66 0,32 0,27 0,01 0,04

9 -25,1221 -48,019 10,1 7,83 91,86 0,3 0 3,2 areia 0,82 1,24 0,45 0,02 0,08

10 -25,1246 -48,0165 10,1 17,5 78,33 3,33 0,83 2,1 areia 1,38 1,7 0,86 0,03 0,06

11 -25,1287 -48,02 0,5 0,43 82,8 6,77 10 3,1 areia 3,56 1,26 1,86 0,10 0,32

12 -25,1282 -48,0204 5,5 4,58 95,32 0,1 0 1,9 areia 1,39 1,17 0,22 0,00 0,02

13 -25,1297 -48,0262 10,1 4,27 81,27 4,47 10 4,3 areia 2,63 1,86 0,79 0,02 0,10

14 -25,1343 -48,0286 3,2 0 99,9 0,1 0 1,9 areia 2,72 0,28 0,22 0,00 0,01

15 -25,1428 -48,0317 3 0,53 99,24 0,23 0 1,7 areia 2,77 0,34 0,22 0,00 0,01

16 -25,1467 -48,031 5,2 3,03 80,93 7,7 8,33 3,1 areia 3,19 1,66 0,35 0,01 0,07

17 -25,1519 -48,0323 4,9 0,16 99,61 0,23 0 2,5 areia 2,49 0,27 0,19 0,00 0,02

Amostra lat. (dec) long. (dec) prof. %
grânulos % ar. % silte %

argila
%

CaCO3

Shepard,
1954

diâmetro
médio

grau de
seleção

% C
org.

% N
total

% S
total

18 -25,1574 -48,0328 7,3 3,03 90,3 5,33 1,33 9,3 areia 2,9 0,99 0,28 0,00 0,03

19 -25,1589 -48,0273 1 0 71,09 15,31 13,61 3,7 areia
síltica 4,69 1,96 4,23 0,24 0,56

20 -25,1664 -48,021 2,6 0,27 99,7 0,03 0 2,4 areia 2,49 0,3 0,24 0,00 0,02

21 -25,1665 -48,0195 6,4 0,1 99,83 0,07 0 1 areia 2,45 0,28 0,22 0,00 0,01

22 -25,1723 -48,0222 3 0 83,67 8,17 8,17 areia 3,33 1,21 0,98 0,05 0,14

23 -25,1769 -48,0275 4 0,13 86,87 6,33 6,67 2,6 areia 3,15 1,07 0,71 0,04 0,07

24 -25,1808 -48,0255 8,2 0,03 83,08 6,75 10,13 2,9 areia 3,45 1,36 0,84 0,05 0,12

25 -25,1792 -48,0185 4,6 0,23 83,8 7,63 8,33 3,6 areia 3,14 1,34 0,62 0,03 0,08

26 -25,1761 -48,0126 3 0,17 84,67 8,5 6,67 5,2 areia 3,26 1,11 0,96 0,05 0,10

27 -25,1742 -48,0059 3 0,74 52,33 26,82 20,11 6,4 areia
síltica 4,89 2,39 4,14 0,23 0,58

28 -25,1729 -47,999 4 0,13 74,83 15,02 10,01 4,5 areia 4,08 1,86 1,97 0,10 0,38

48

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


síltica

29 -25,1729 -47,994 4,9 5 76,66 10 8,34 1,6 areia 2,3 2,69 0,92 0,05 0,26

30 -25,1796 -47,994 7,9 0,1 74,79 11,72 13,39 3,1 areia
argilosa 4,1 2,35 1,47 0,08 0,23

31 -25,1858 -47,998 1 0,07 6,8 44,84 48,29 15 argila
síltica 7,48 1,62 8,10 0,45 1,68

32 -25,1909 -47,999 5,2 0,46 79,93 8,17 11,44 5,6 areia 3,7 1,56 0,90 0,04 0,12

33 -25,1988 -47,997 4,3 0,03 92,47 6 1,5 2,8 areia 2,99 0,71 0,50 0,02 0,06

34 -25,208 -47,996 4,9 5,03 89,13 2,5 3,33 7,6 areia 2 1,5 0,64 0,03 0,08

35 -25,2133 -48,0014 4,9 1,29 21,62 76,7 0,39 2,7 silte 4,07 0,61 0,95 0,05 0,12

36 -25,2186 -48,0083 5,2 2,3 92,37 4,27 1,07 3,6 areia 2,37 0,95 0,56 0,02 0,05

Amostra lat. (dec) long. (dec) prof. %
grânulos % ar. % silte %

argila
%

CaCO3

Shepard,
1954

diâmetro
médio

grau de
seleção

% C
org.

% N
total

% S
total

37 -25,2254 -48,0163 5,2 1,53 90,17 6,64 1,66 2,5 areia 2,44 1,22 0,39 0,01 0,04

38 -25,2272 -48,0207 4,3 0 97 2,4 0,6 1,3 areia 2,65 0,44 0,22 0,00 0,01
39 -25,2303 -48,0256 3 0 100 0 0 1,5 areia 2,61 0,29 0,19 0,00 0,01

40 -25,2347 -48,0255 5,2 5,14 94,86 0 0 2 areia 1,95 0,87 0,16 0,00 0,00

41 -25,2382 -48,0298 4 0 99,97 0,03 0 1,8 areia 2,46 0,25 0,21 0,00 0,01

42 -25,2422 -48,0341 4,9 0,1 99,9 0 0 1,5 areia 2,27 0,33 0,16 0,00 0,00

43 -25,2458 -48,0403 4 0,13 99,87 0 0 1,4 areia 2,12 0,49 0,14 0,00 0,01
44 -25,2491 -48,0488 6,4 2,69 97,25 0,07 0 3,5 areia 2,39 0,4 0,16 0,00 0,00
45 -25,2587 -48,0535 3 0 99,9 0,1 0 1,6 areia 2,43 0,3 0,20 0,00 0,01
46 -25,2594 -48,0555 7,6 2,01 97,96 0,04 0 1,8 areia 1,91 0,66 0,18 0,00 0,01

47 -25,2641 -48,0589 0,5 1,6 87,1 6,3 5 3,1 areia 3,31 1,03 0,68 0,03 0,08

48 -25,2684 -48,0611 7 0,64 99,29 0,07 0 3,4 areia 2,05 0,65 0,19 0,00 0,01

49 -25,2699 -48,0695 2 0,07 88 3,6 8,33 3,5 areia 3,09 1,16 1,33 0,05 0,26

50 -25,2751 -48,0741 2 0 99,87 0,13 0 1,8 areia 2,76 0,31 0,20 0,00 0,01

51 -25,2762 -48,0799 6,1 0,24 99,76 0 0 2,5 areia 1,89 0,46 0,21 0,00 0,01

52 -25,2812 -48,0831 2,8 0,17 79,57 6,75 13,5 6,5 areia 4,22 1,87 1,59 0,11 0,18

53 -25,2848 -48,088 5,5 2,13 95,77 1,7 0,4 2,9 areia 2,2 0.69 0,19 0,00 0,01

54 -25,2892 -48,0888 5,5 0,03 99,97 0 0 1,4 areia 2,55 0,37 0,19 0,00 0,00

55 -25,2937 -48,092 6,1 0,2 99,7 0,1 0 3 areia 2,05 0,43 0,15 0,00 0,00

56 -25,2934 -48,0945 1,5 0,03 99,97 0 0 1 areia 1,86 0,56 0,20 0,00 0,00

57 -25,298 -48,0951 6,4 0,3 99,63 0,07 0 1,5 areia 2,16 0,57 0,17 0,00 0,00

58 -25,3092 -48,0964 3 0,1 88,08 10,13 1,69 4 areia 2,81 1,09 1,23 0,08 0,22

59 -25,3061 -48,1006 4 0,03 99,9 0,07 0 1,8 areia 2,62 0,5 0,16 0,00 0,01
60 -25,3075 -48,1021 8 0 99,93 0,07 0 2,7 areia 2,74 0,37 0,21 0,00 0,00
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Abreviações:

ar. – areia
frag. – fragmentos
m.o. – matéria orgânica
veg. – vegetais
biodetr. – biodetritos ou biodetríticos
dec. – decimal
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5.4.1 Classificação textural de Shepard (1954)

A distribuição local dos sedimentos, com base no diagrama triangular de

Shepard (1954) (figuras 5.8N, 5.8C, 5.8S), indicou predomínio de areias,

correspondendo a 52 amostras (86%) do total de 60 amostras analisadas, sendo o

restante das amostras areia síltica (19, 27 e 28), areia argilosa (5 e 30), silte (35) e

argila síltica (31 e 7). Observa-se que estes sedimentos siltosos e argilosos ocorrem

de forma escassa na porção meandrante e mais confinada do Canal, estando

associados a baixios, gamboas e desembocaduras de pequenos rios localizados em

ambas as margens do canal.

5.4.2. Diâmetro médio (Folk & Ward, 1957)

O mapa de distribuição de sedimentos, segundo o diâmetro médio (figuras

5.9N, 5.9C, 5.9S), indica a predominância de areia fina ao longo de todo o Canal,

seguida de alguns pontos esparsos de areia média nas proximidades da Baía de

Trapandé e Barra do Ararapira. Há ocorrência de silte grosso na porção meandrante e

mais confinada do Canal, silte médio, silte muito fino e silte fino são representados

apenas pelas amostras 7, 5 e 31 respectivamente, também nesta porção do Canal.

5.4.3. Grau de seleção (Folk & Ward, 1957)

Em relação ao grau de seleção (figuras 5.10N, 5.10C, 5.10S), ocorre o

predomínio de sedimentos pobremente selecionados (40,7% das amostras)

distribuídos ao longo de todo o Canal, seguido por sedimentos muito bem

selecionados (20,3%) localizados entre as amostras 6 e 21 e em seguida reaparecem

entre as amostras 39 e 50, moderadamente selecionados (18,6%), bem selecionados

(11,9%) e muito pobremente selecionados (8,5%), estes relacionados em sua maioria

às amostras de menor granulometria.
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5.4.4. Teores de areias

São encontradas amostras com alto conteúdo de areia (teores > de 70%, 55

amostras), distribuídas ao longo de todo o Canal. Ao passo que, na entrada do canal,

próximo à Baía de Trapandé (amostra 5 e 7), no tombo das águas (amostra 27) e na

desembocadura do rio Iririú de Cima (amostra 35), encontram-se amostras com teor

de areia abaixo de 53%. Excepcionalmente, a amostra 31 possui teor de areia bem

baixo (6,8%) (figuras 5.11N, 5.11C, 5.11S).

5.4.5. Teores de silte e argila

Devido ao caráter eminentemente arenoso do Canal de Ararapira, a frequência

de silte (figuras 5.12N, 5.12C, 5.12S) e argila (figuras 5.13N, 5.13C, 5.13S), é

relativamente baixa, sendo os maiores teores de ambos encontrados na porção

confinada do Canal. Estas amostras com maiores teores de silte e argila estão

associadas a baixios sedimentares e desembocaduras de gamboas e pequenos

cursos d’água, como no caso da estação 35 localizada na desembocadura do rio Iririú

de Cima, que apresenta conteúdo excepcional de 76,7% de silte.

5.4.6. Teores de grânulos

A presença de grânulos (figuras 5.14N, 5.14C, 5.14S) é muito pequena ao longo

de todo o Canal, no entanto há ocorrência de um maior percentual, entre 5% e 17,5%

nas amostras 01, 09, 10, 29, 34 e 40, relacionadas à desembocaduras de pequenas

drenagens oriundas do maciço do Cardoso (09, 10 e 29), gamboas insulares (34),

desembocadura do canal do Varadouro (40), gamboas continentais e Baía de

Trapandé (01). Esta presença de grânulos em sedimentos arenosos, pode ser

considerada como indicativa de aporte atual de sedimentos (Barcellos, 2005).
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5.5. Análise do conteúdo de carbonato biodetrítico

A distribuição do carbonato biodetrítico (figuras 5.15N, 5.15C, 5.15S), cujos

valores variaram de 1 a 18,91%, indicou estritamente, a ocorrência de sedimentos

litoclásticos (Larssoneur et al., 1982). Mesmo sendo considerados baixos para áreas

costeiras, os maiores teores de carbonatos encontrados, entre 5,2% e 18,9%, ocorrem

na porção meandrante do canal, exceto no caso da amostra 52 com conteúdo de

6,5%, localizada nas proximidades de um baixio quase na barra do Ararapira.

5.6. Análise do carbono orgânico, nitrogênio e enxofre totais

5.6.1. Teores de carbono orgânico

Os conteúdos de carbono orgânico observados para o Canal do Ararapira

(tabela 5.8; figuras 5.16N, 5.16C, 5.16S) variaram de 0,14 a 8,1%, com predominância

de teores entre 0,14 a 1%. A maioria das amostras (81,4%) apresentou baixos teores,

associados, em geral, a sedimentos francamente arenosos, localizados ao longo de

todo o canal. Amostras com teores mais altos (>4%) estão relacionadas a sedimentos

finos, concentrando-se no setor mais meandrante e confinado do canal (amostras 05,

07, 19, 27 e 31). Estas amostras com altos teores de C orgânico localizam-se junto a

baixios e desembocaduras de gamboas e pequenos cursos d’água. Os altos valores

de C orgânico (entre 4 e 8,1%), indicam que estas amostras estão sujeitas à

contribuição de restos vegetais oriundos das drenagens supracitadas. No mais, a

amostra 27 corresponde a área de convergência das marés (Diniz Filho, 1997),

fenômeno oceanográfico que faz com que o material fino e grande quantidade de

restos vegetais fiquem depositados no local. A amostra 52, localizada num baixio

próximo a barra do Ararapira, consiste numa exceção nesta região do canal, uma vez

que apresenta médio teor de C orgânico (1,59%).
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5.6.2. Teores de nitrogênio total

A distribuição do nitrogênio total (tabela 5.8; figuras 5.17N, 5.17C, 5.17S)

apresenta-se semelhante à do carbono orgânico, com a concentração dos maiores

teores no setor que costeia o maciço do Cardoso. As amostras com maior conteúdo de

N total (entre 0,23 e 0,45%) são também aquelas que possuem maior conteúdo de C

orgânico (amostras 05, 07,19, 27 e 31). Os teores observados variaram de 0,00 a

0,45%, com predominância de conteúdos no intervalo entre 0,00 a 0,10%, podendo

ser considerados de médios a baixos, de acordo com a classificação efetuada por

Romankevich (1984) para diversas áreas do globo.

5.6.3. Teores de enxofre total

Os teores de enxofre total (tabela 5.8; figuras 5.18N, 5.18C, 5.18S) variaram de

0,00 a 1,98%, com valores mais comuns variando de 0,00 a 0,26%. Podem ser

considerados de médios a baixos quando comparados a outras áreas do globo. A

importância direta no estudo dos teores de sulfetos nos ambientes marinhos está no

fato dos compostos de enxofre serem indicadores do potencial de oxi-redução do

meio, possibilitando a inferência do ambiente como redutor ou oxidante. Um ambiente

com altos teores de enxofre total é indicativo de ambiente redutor. Os teores mais

altos de enxofre total, são compatíveis com os maiores teores de C orgânico e N total,

observados nas mesmas amostras citadas nos itens 5.3.1 e 5.3.2. Algumas amostras

com teores um pouco maiores (entre 0,18 e 0,26%) merecem destaque, pois são

observadas ao sul do canal, próximas a barra, onde as amostras possuem caráter

eminentemente arenoso. Este fato pode ser observado também para os teores de C

orgânico e N total.
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5.6.4. Razão elementar C/N

Em relação a origem da matéria orgânica, expressa pelos valores da razão C/N,

observou-se que a maioria das amostras apresentou valores médios a altos da razão

C/N (tabela 5.8; figuras 5.19N, 5.19C, 5.19S). De acordo com Saito et al. (1989),

valores da ordem de 20, representam matéria orgânica de origem continental e entre 5

e 7 como proveniente de fitoplâncton e zooplâncton. As amostras 1 e 2 localizadas na

entrada do Canal, confluência com a Baía de Trapandé, apresentam os menores
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valores 9,3 e 9,8, respectivamente. Nota-se que os valores da razão C/N aumentam

canal adentro, sendo os maiores valores encontrados 39,5 e 30,8 para as amostras 13

e 10, localizadas num meandro do canal, próximas às desembocaduras de pequenas

drenagens insulares. Os demais valores encontrados são todos superiores a 10. No

mais, foram observadas amostras cujo N=0, portanto a razão C/N não existe,

localizadas principalmente ao sul do canal em seu setor retilíneo coincidindo com as

amostras com maiores conteúdos de areia. Observou-se que os poucos valores da

razão C/N para este setor apontam para uma leve transição de condições francamente

continentais no aporte de matéria orgânica, refletidas nos valores da razão C/N das

amostras 47 (C/N = 22,1) e 49 (C/N = 25,1), para condições mais mistas de aporte,

com valores da razão C/N 14,5 e 15,8 para as amostras 52 e 58, respectivamente,

localizadas próximas a barra do Ararapira.

5.6.5. Razão elementar C/S

A distribuição dos valores da razão C/S (tabela 5.8; figuras 5.20N, 5.20C,

5.20S) aponta para ocorrência de valores mais baixos da razão C/S, com amplitude de

2,5 a 7,4, correspondentes às amostras 01 a 09 localizadas no setor norte do canal.

De acordo com Stein (1991) e Borrego et al. (1998), para sedimentos quaternários

finos de ambientes marinhos normais, a razão C/S média é 2,8. Estes autores

consideram que valores abaixo dessa média são indicativos de ambientes tendendo a

anóxicos. Nas amostras 10 a 21, associadas à porção retilínea do canal, foram

observados valores um pouco mais altos da razão C/S, maiores que 10,

característicos de um ambiente oxidante. Outro setor com menores valores da razão

C/S, corresponde às amostras 22 a 37, com valores entre 3,5 (amostra 29) e 10,9

(amostra 36). Trata-se da área mais confinada do canal. No setor seguinte, ao sul do

canal, correspondente a sua porção mais retilínea, foram observados altos valores da

razão C/S, em sua maioria maiores que 20, indicativo de forte oxidação junto ao fundo.

Este é o setor que está sob maior influência da hidrodinâmica da barra do Ararapira ou

seja sujeito a maior intensidade de correntes junto ao fundo.
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6. Discussão

6.1. Parâmetros granulométricos, distribuição dos carbonatos e composição da

fração arenosa

A distribuição dos sedimentos, com base no diagrama triangular de Shepard

(1954), indicou predomínio de areias, correspondendo a 86% do total de amostras

analisadas, distribuídas em toda extensão do Canal, com predominância absoluta

(100%) no setor sul (figura 5.8S). Observa-se que sedimentos siltosos e argilosos

ocorrem nos setores centro (figura 5.8C) e norte (figura 5.8N), e correspondem à

porção meandrante e mais confinada do Canal. Estão, em sua maioria, associados a

baixios, gamboas e desembocaduras de pequenos rios localizados em ambas as

margens do canal.

Os mapas de distribuição de sedimentos segundo o diâmetro médio (figuras

5.9N, 5.9C, 5.9S), indicam a predominância de areia fina seguida de areia média. Em

relação ao grau de seleção, o Canal do Ararapira apresenta, em toda sua extensão,

predomínio de tipos pobremente selecionados. No entanto, no setor norte (figura

5.10N), há a maior ocorrência de sedimentos muito bem selecionados, que são

encontrados também nos setores centro (figura 5.10C) e sul (figura 5.10S). Esta

ocorrência pode estar relacionada à exposição ou retrabalhamento de sedimentos

depositados em condições pretéritas. No setor sul, a predominância da ocorrência de

sedimentos moderadamente selecionados a muito bem selecionados, sugere a

influência de processos hidrodinâmicos mais intensos no aumento do selecionamento

dos sedimentos desta área. Os tipos muito pobremente selecionados encontram-se no

centro-norte do Canal associados às amostras de menor granulometria, localizadas

nas desembocaduras de pequenos rios (amostras 27, 29 e 30) e gamboas (amostras

05 e 07).

As variações na sedimentação observadas ocorrem devido à diminuição de

energia, aumento na dinâmica de correntes e a aportes locais de material. Estes

condicionantes estão, por sua vez, diretamente associados ao padrão morfológico do

Canal.

A distribuição do carbonato biodetrítico, cujos valores variaram de 1 a 18,91%,

indicou estritamente, a ocorrência de sedimentos litoclásticos (Larssoneur et al., 1982).
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Mesmo sendo considerados baixos para áreas costeiras, os maiores teores de

carbonatos encontrados, entre 5,2% e 18,9%, ocorrem na porção meandrante do

canal, nos setores centro (figura 5.15C) e norte (figura 5.15N), exceto no caso da

amostra 52 com conteúdo de 6,5%, localizada nas proximidades de um baixio quase

na barra do Ararapira (figura 5.15S). Teores muito baixos (<5%) predominam no setor

sul, ou seja, em áreas submetidas a uma maior hidrodinâmica de correntes, podendo

implicar num maior transporte e desgaste do material carbonático, devido ao maior

atrito com os sedimentos arenosos, impedindo a preservação deste material.

Conforme Barcellos (2005), os teores podem ser considerados baixos para regiões

costeiras sendo, de certa forma, esperados para uma área submetida a aportes

expressivos de materiais continentais.

Verifica-se que os teores mais elevados de carbonato biodetrítico estão

relacionados a sedimentos mais finos, com predominância de termos pelíticos. A estes

sedimentos estão geralmente associados os maiores teores de matéria orgânica, o

que propiciaria um ambiente mais propício à fixação e desenvolvimento das

comunidades animais.

A composição dos sedimentos, revelada através da análise da fração arenosa

(tabelas 5.6 e 5.7), indica predominância de sedimentos terrígenos em todo o canal,

apresentando valores do índice BM entre -0,5 a -1 e um percentual relativo de grãos

terrígenos acima de 83%. São sedimentos, em geral, de composição quartzoza, com

poucos grãos de origem biogênica marinha e em alguns casos, ricos em fragmentos

vegetais.

Estes grãos de quartzo, podem ser sedimentos relíquias retrabalhados

(palimpsestos). A predominância de sedimentos arenosos deriva, como expresso por

Tessler (1982), para toda região, do retrabalhamento atual dos sedimentos

regressivos. A presença de grandes quantidades de fragmentos vegetais, ocorre

principalmente nas amostras localizadas no setor centro-norte do Canal, podendo

estar associada a uma baixa capacidade de remobilização do material que é

depositado e ao aporte oriundo das extensas áreas de mangue e de Mata Atlântica

adjacente aos canais lagunares.

6.2. Conteúdo de carbono orgânico e nitrogênio e enxofre totais
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Segundo Kutner (1976), a distribuição de matéria orgânica tem relação direta

com o padrão de circulação da área, com a conformação topográfica do fundo e com a

composição textural do sedimento. A análise espacial da distribuição dos sedimentos e

da matéria orgânica sedimentar no Canal do Ararapira revelou, com base nos

parâmetros estudados, uma tendência à diminuição do tamanho das partículas e

teores de areia e um aumento nos teores orgânicos e de finos em algumas amostras

dos setores centro e norte do Canal. Nas demais áreas do Canal observa-se, em

linhas gerais, um padrão de sedimentação predominantemente arenosa, com teores

orgânicos de baixos a médios. Essa tendência pode ser verificada nos mapas de

distribuição de areia (figuras 5.11N, 5.11C, 5.11S) e argila (figuras 5.13N, 5.13C,

5.13S), de carbono orgânico (figuras 5.16N, 5.16C, 5.16S), de nitrogênio total (figuras

5.17N, 5.17C, 5.17S) e de enxofre total (figuras 5.18N, 5.18C, 5.18S). Desta forma, as

áreas mais confinadas do canal, parecem funcionar como retentoras de matéria

orgânica e finos, enquanto a porção retilínea atua como área de passagem.

Os conteúdos de carbono orgânico observados para o Canal do Ararapira

(tabela 5.8) variaram de 0,14 a 8,1%, com predominância de teores entre 0,14 a 1%. A

maioria das amostras (81,4%) apresentou baixos teores, associados, em geral, a

sedimentos francamente arenosos, localizados ao longo de todo o canal. Amostras

com teores mais altos (>4%) estão relacionadas a sedimentos finos, concentrando-se

no setor mais meandrante e confinado do canal (amostras 05, 07, 19, 27 e 31). Estas

amostras com altos teores de carbono orgânico localizam-se junto a baixios e

desembocaduras de gamboas e pequenos cursos d’água. Os altos valores de carbono

orgânico orgânico (entre 4 e 8,1%), indicam que estas amostras estão sujeitas a uma

grande contribuição de restos vegetais oriundos das drenagens supracitadas e do

mangue circundante. Os baixos teores nas demais áreas, ocorrem devido a não

retenção da matéria orgânica em função da não deposição de pelitos.

De acordo com Huc (1980, apud Rashid, 1985), baixos conteúdos de carbono

orgânico (< 0.5%) indicam sedimentos de mares abertos, enquanto que altos teores de

carbono orgânico estão relacionados a sedimentos próximos a linha de costa ou

lugares abrigados das correntes marítimas, como sistemas estuarinos. Conteúdos de

2 a 4% não são, portanto, incomuns nessas áreas.
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A análise comparada dos mapas de distribuição de carbono (figuras 5.16N,

5.16C, 5.16S) e nitrogênio (figuras 5.17N, 5.17C, 5.17S) apresenta uma grande

semelhança em termos espaciais, ocorrendo concordância nas áreas de maior

concentração desses parâmetros, nos setores centro e norte do Canal. As amostras

com maior conteúdo de nitrogênio total (entre 0,23 e 0,45%) são também aquelas que

possuem maior conteúdo de carbono orgânico e enxofre total (amostras 05, 07, 19, 27

e 31) (tabela 5.8). Segundo o levantamento de pesquisas onde foram efetuadas

análises dos teores de nitrogênio em sedimentos marinhos, em 49 diferentes áreas do

globo, elaborado por Romankevich (1984), os conteúdos variaram de 0,01 a 1,22%. O

mesmo autor observa que as concentrações de nitrogênio, da mesma forma que as de

carbono orgânico, aumentam em direção às áreas costeiras.

Os teores de enxofre total (tabela 5.8) variaram de 0,00 a 1,98%, com valores

mais comuns variando de 0,00 a 0,26%. Podem ser considerados de médios a baixos

quando comparados a outras áreas do globo. Rao et al. (1994), em testemunhos

coletados na plataforma continental indiana, encontrou teores que variaram de 0,28%

a 3,56%. Lima (2000), em sedimentos da plataforma continental entre as cidades do

Rio de Janeiro e São Francisco do Sul (SC), encontrou valores que variaram entre

0,007% a 0,566%. Barcellos (2005), observou para o sistema estuarino lagunar de

Cananéia Iguape, uma variação de 0,00% a 1,52% nos teores de enxofre, indicando

que o obtido para o Canal do Ararapira é compatível com o sistema, como um todo.

Um ambiente com altos teores de enxofre total é indicativo de ambiente redutor.

Algumas amostras com teores um pouco maiores que a média para área (figura

5.18S) ,entre 0,18 e 0,26%, merecem destaque, pois são observadas ao sul do canal,

próximas a Barra, onde as amostras possuem caráter eminentemente arenoso. Este

fato pode ser observado também para os teores de carbono orgânico (figura 5.16S) e

nitrogênio total (figura 5.17S), sugerindo um aporte significativo embora as condições

sejam menos propícias à acumulação.

As condições ambientais que possibilitam a preservação da matéria orgânica,

possivelmente de fragmentos vegetais, como as que ocorrem em uma gamboa, na

área abrigada de uma feição de crescimento ou na margem convexa de um meandro,

associadas à ação de bactérias anaeróbicas, podem ser as causas para a deposição

de forma diferenciada, dos teores de C, N, S observados.

6.3. Razão elementar C/N
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Em relação a origem da matéria orgânica, expressa pelos valores da razão C/N,

observou-se que a maioria das amostras apresentou valores médios a altos da razão

C/N (tabela 5.8). As amostras localizadas na entrada do canal, confluência com a Baía

de Trapandé (figura 5.19N), apresentam os menores valores 9,3 e 9,8, indicando

maior influência marinha, associada a entrada de águas marinhas no sistema, pela

Barra de Cananéia.

Na porção sul do Canal (Barra do Ararapira) (figura 5.19S), com comunicação

direta com o oceano, seriam esperadas razões C/N baixas. A área, no entanto, não é

propícia à retenção de matéria orgânica, com ausência de nitrogênio e baixos valores

de carbono orgânico. A área com dinâmica mais intensa e eminentemente arenosa,

não oferece condições para preservação da matéria orgânica. A análise da fração

arenosa mostra a predominância de sedimentos terrígenos em todo o Canal,

apresentando valores do índice BM abaixo de -0,5 e um percentual relativo de grãos

terrígenos acima de 78% (tabelas 5.6 e 5.7). Estes sedimentos são, em geral, de

composição quartzosa, ricos em fragmentos vegetais e com poucos grãos de origem

biogênica marinha.

Maglioca & Kutner (1964) observam que valores da razão C/N acima de 10,

resultam do aumento de detritos vegetais, parcialmente destruídos, com alto grau de

celulose e lignina. Tomando como base a proposta de Saito et al. (1989), que sugere

os valores da ordem de 20 para razão C/N para matéria orgânica de origem

continental, e de 5 a 7 para proveniente de zooplâncton, fitoplâncton e bactérias, pode-

se considerar a contribuição sedimentar na área com predominância continental,

exceto na junção do Canal do Ararapira com a Baía de Trapandé, que apresenta

predomínio da influência marinha, e na região próxima a Barra do Ararapira, com

condições mistas de aporte.

6.4. Razão elementar C/S

A distribuição dos valores da razão C/S (tabela 5.8) aponta para ocorrência de

alguns valores mais baixos (amostra 01=2,5; amostra 05=4,0; amostra 07=3,3;

amostra 29=3,5), para amostras localizadas nos meandros do Canal e na junção do

Canal com a Baía de Trapandé, no setor norte. De acordo com Stein (1991) e Borrego

et al. (1998), para sedimentos quaternários finos de ambientes marinhos normais, a
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razão C/S média é 2,8. Estes autores consideram que os valores abaixo desta média

são indicativos de ambientes tendendo a anóxicos.

Esses valores observados, devem estar relacionados à morfologia do canal

neste setor, devido á ocorrência do maior número de gamboas e baixios marginais,

favorecendo a existência de sítios preferenciais de decomposição de matéria orgânica,

criando condições adequadas para o crescimento exponencial dos compostos de

enxofre associados a atividade de bactérias anaeróbicas decompositoras, conforme

apontado por Borrego et al. (1998). A maior influência de águas de origem marinha na

região da junção do Canal do Ararapira com a Baía de Trapandé, que são cerca de

três vezes mais ricas em sulfatos (SO4
-2) que as águas de origem continental

(Carmouze et al., 1998) devem também influenciar no padrão de distribuição espacial

dos valores da razão C/S.

Valores mais altos são observados gradativamente em direção ao sul. Nas

amostras localizadas no setor sul, foram observados os maiores valores da razão C/S,

característicos de um ambiente francamente oxidante, atribuídos ao padrão retilíneo

do Canal neste setor, que proporciona uma maior aceleração das correntes,

favorecendo as condições oxidantes observadas. Este é o setor que está sob maior

influência da hidrodinâmica da Barra do Ararapira ou seja, sujeito a maior intensidade

de correntes junto ao fundo.

6.5. Discussão integrada dos resultados

Pode-se considerar que o Canal do Ararapira apresenta 4 setores bem

marcados em relação aos parâmetros sedimentológicos associados ao conteúdo de

matéria orgânica.

O primeiro setor, correspondente as estações 1 a 9, apresentou baixos teores

de CNS com alguns teores mais altos. São as amostras que através da razão C/N,

apresentam maior influência marinha do Canal do Ararapira. Os menores valores da

razão C/N (9,3 e 9,8), são encontrados nas estações 1 e 2, respectivamente, na

entrada do Canal, confluência com a Baía de Trapandé.

O segundo setor, correspondente as estações 10 a 21, apresentou valores

muito baixos de matéria orgânica em sedimentos arenosos. Observa-se aí um
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aumento da influência continental no aporte de matéria orgânica para os sedimentos,

indicado pelos altos valores da razão C/N. As razões C/S indicaram um ambiente

tendendo a oxidante devido, provavelmente, ao padrão morfológico do canal nesta

região, que é um pouco menos sinuoso que o setor anterior, condicionando uma

aceleração das correntes no local, criando as condições oxidantes observadas,

indicadas também pela presença de sedimentos arenosos. Correntes poderiam

impedir a deposição da matéria orgânica e lamas neste setor.

O terceiro setor, correspondente às estações 22 a 37, apresentou em geral

teores baixos, entretanto com algumas amostras com os teores mais altos de matéria

orgânica. É o setor onde ocorre a maior acumulação de matéria orgânica de todo o

canal provavelmente por tratar-se da região de convergência das marés, Diniz Filho

(1997). O material é carreado para esta região e um pouco deste material permanece.

No mais, o perfil meandrante do canal permite a ocorrência alternada de feições

deposicionais (baixios) e erosivas, além do próprio aporte fluvial dos rios que drenam

áreas intocadas dos maciços e da planície costeira da Ilha do Cardoso e da Serra de

Itapinhapima(continente).

Este aporte de material continental é indicado pelos valores de C/N mais altos. Sendo

indicativos da origem predominantemente continental da matéria orgânica (valores

maiores que 16,4). Os valores da razão C/S indicam um ambiente de condições

menos oxidantes que os setores 2 e 4, e com condições similares ao setor 1.

O quarto setor, correspondente às estações 37 a 60, apresenta os menores

teores de matéria orgânica de todo o canal em sedimentos francamente arenosos. Isto

se deve ao perfil retilíneo do canal e à ausência de rios que ocasiona a falta de lamas

e matéria orgânica. É provável também que as correntes de maré no local impeçam a

deposição de finos, o que pode ser inferido pelos altos valores da razão C/S, indicativo

de forte oxidação junto ao fundo em função da dinâmica de correntes mais intensa. É

o setor com características mais oxidantes de todo o canal. Os baixos valores de C/N

do setor, indicam uma pequena transição de condições francamente continentais no

aporte de matéria orgânica (estações 47 e 49 com 22,1 e 25,1, respectivamente) para

condições mais mistas de aporte, com valores da razão C/N 14,5 para estação 52 e

15,8 para estação 58 nas áreas adjacentes a barra do Ararapira, em contato direto

com o oceano.

7.Considerações finais
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Os sedimentos presentes na área de estudo caracterizam-se pelo domínio de

areias finas, apresentando quanto ao grau de seleção, predomínio de tipos

pobremente selecionados, entretanto com a ocorrência de sedimentos

moderadamente selecionados a muito bem selecionados que se distribuem ao longo

de praticamente todo o Canal. A distribuição das areias associada ao grau de seleção,

sugerem dois tipos de fonte para esses sedimentos: uma, relacionada aos processos

de erosão e acresção nas margens da desembocadura do Ararapira, e outra derivada

do retrabalhamento de depósitos arenosos antigos (palimpsestos), oriundos de

processos de regressão marinha que afetaram a área.

Os sedimentos pelíticos constituem a maioria dos sedimentos modernos que

chegam no Canal, depositando-se preferencialmente nos meandros associados a

gamboas e desembocaduras de pequenas drenagens tanto do Maciço do Cardoso,

como da planície costeira adjacente (Canal do Varadouro). As menores velocidades

de correntes observadas para a área meandrante do Canal, sugerem a maior

possibilidade de deposição nesta área. No entanto, a baixa porcentagem de argila nos

sedimentos, aponta para a ausência de áreas fontes de contribuição efetiva.

A constituição estritamente arenosa do setor sul do Canal, está associada à

presença do esporão arenoso da Ilha do Cardoso, a ausência de aportes fluviais neste

setor e a maior hidrodinâmica de correntes. Apesar dos altos valores da razão C/N

observados para este setor, característicos de ambientes sob influência mista ou

continental, foi observado através das medidas de salinidade que as águas marinhas

exercem forte influência até a desembocadura do Canal do Varadouro. Os valores da

razão C/N justificam-se pela impossibilidade de deposição de matéria orgânica neste

setor, que se caracteriza, pelas suas condições hidrodinâmicas, como área de

exportação e passagem de material sedimentar.

Os teores de C, N, S observados, permitem indicar a predominância da

influência continental em praticamente toda extensão do Canal, salvo em suas

desembocaduras. Os carbonatos apresentam uma correlação espacial com as argilas

e locais favoráveis a processos deposicionais, como a porção meandrante do canal.

Medidas de correntes e de salinidade, embora pontuais, permitem avaliar a

influência das águas marinhas associadas tanto ao setor sul e a Barra do Ararapira,
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como ao setor norte através da Baía de Trapandé, que por sua vez recebe

contribuição direta da Barra de Cananéia.
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