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TNnIcE DAS ILUSTRAÇõIs

FOTOGRAFIAS
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Matacões de rochas al ca lì nas do Morrete
Ilha Compri da, No fundo, aspecto geral da

mata semelhante ã floresta ìnterior.
Vegetação psamõf i t.a desenvol vi da nos col
dõe s I i torâneos mais rer:entes, on de predomi

na a "salsa-de-praia""
Vegetacão psamõfì ta desenvol vi dâ sobre cor
dões I i torâneos .

Vegetação psamófi ta desenvoi vi da sobre cor
dões I i torâneos, nota-se tambõn a presença
de mesõf i ta.

Vegetação de pân tano - regi ão i nter- cordão.
Presença de gramineas , arãceas e ci perãceas .

"Seriúba"ou "mangue bravo" - zona da Avice
nia. Í.ornQ,ntlAa, Mar de Cananõi a, regi ão oes
te da Iiha Comp rì da .

"Andapuva" - formado por La"guncLLaltía ,Ld.ce.

no^cL, lrlar de Cananêia - região oeste da

Il ha Comp ri da.
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CAPITULO I

TNTRODUçÃO

No presente trabal ho foram real i zadas observações de

campo, exame sedimentot6gico convencional e de microrganismos '
preparação de amostras para outros tipos de estudo, tais como:

mi nerai s pesados, textura superfì cial dos grãos , no i ntui to de

caracterizar os sedimentos e inferir idãias relativas a sua

gônese no que diz respeìto ao modo de transporte e deposiçã0.

0s resultados das anãlises granulom6trjcas das amos

tras permi ti ram confi rmar os anbi entes atuai s, reconhecer os

mecanismos deposicionais dos ambientes pretãritos e correlacio
nar os sedimentos de ãreas associadas, por meio de tratamentos
es tatís ti cos convenci onai s .

Uti I i zando o exame dos minerais pes ados pretendeu-se
obter indicações para a resolução do problema da deri vação dos

sedi me ntos .

Procurou-se correlacionar, atrav6s do reconhecimento
dos forami niferos encontrados na zona i nter-marés , os aspectos
dos processos que ocorrem nos subambientes costeiros relativos
ao ambiente deposicional, especialnente sedimentação e dinâmi

ca oceân i ca local.

A interpretação dos resul tados encontrados e dados

obti dos por outras i ns ti tui ções e em trabal hos an ter i ores fo



ram i ntegrados, no intuito de fornecer subsídi os pa ra una

terpretação da hist6ria geolõgica dos eventos quaternãr'i os

ì I ha Compri da ,

OBJETIVO

Definição dos vãri os subanbì entes depos i ci onai s . da

itha Compri da, caracteri zação sedi mentol õgi ca ( te xtura I e mi ne
ralõgica) dos depõsitos e inventãrio de microrganismos, prin
ci pal mente forami níferos .

2. ÃREA ûEoGRAFTcA

A i tha Compri da 6 i ntegrante da regì ão l agunar Igua
pe-Canan6i a, que se estende des de a foz do Rio Ri beì ra de I gua
pe até a barra de Ararapira, nos limites dos Estados de São

Paul o e Paranã.

Quatro grandes ilhas alongadas junto à costa, com

uma extensão superìor a 100 km formam essa complexa região 'la

gunar. Do norte para o sul tem-se: a ilha de I guape, .ilha Com

pri da, itha de Canan6i a e a itha do Cardoso (vìde Fi gura nQ l,
mapa anexo),

A ilha Comprida, com cerca de 70 knr de extensão e 2

a 5 km de largura, estã separada do contjnente peìo mar Peque

no ou de Iguape, con larguras variãveis de 400 a I 200 m; do

l ado sul , este "nar" õ s ubdi vi di do pela ilha de Cananõi a, em

dois braços denominados mar de Cananéia ou de Fora e mar de

Cubatão ou de De ntro.

ln
da

Ao sul da ilha Comprida situa-se a ìlha do Cardoso,
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separada da i I ha de Cananõi a peì a , i mpropri amente chamada, baía

de Trepandé, semelhante a um grande golfo.

Quase na extremi dade norte da ilha Compri da ' enc0n

tra-se a i'l ha de I guape, arti fi ci al , ori gi nada da abertura do

Val o Grande, cana I que liga o Rio Ri bei ra ao mar Pequeno '

Atra v6s de quatro barras, tem-se a comunj cação do in
terior com o mar aberto. Estas do norte para o sul são: bar

ra do Rio Ribeira, entre o continente e a ilha de I guape; bar

ra de I capara , entre as ilhas de Iguape e Compri da; barra de

Canan6i a entre as ithas Compri da e do Cardoso e, barra de Ara

rapi ra, entre a ilha do Cardoso e o con ti nen te.

Este conpl exo l agunar estã 1i gado ao i nteri or com a

baía de Paranaguã, Es tado do Paraná, atrav6s de um can al arti
ficial com 4 km de extensão, denominado Varadouro e pel o Rio

Varadouro, baia de Pi nhei ros e baia das Laranie i ras, permi ti n

do comunicação segura entre os portos paulistas de Iguape e Ca

nan6i a e o porto de Paranaguã, I i vre da turbul ênci a do

aberto.

mar

A ãrea estudada I imi ta-se ao norte pelo paral el o 24o

30' 00u de tatitude sul, ao sul pelo paralelo 25o 30' 00"; a

leste pel o meri di ano 470 30' 00u (0ceano Atl ân ti co ) e a oeste

pel o merìdiano 4Bo oo' 00".

3. - TRABALHOS PRÉV I OS

Desde os prirnõrdios do século passado, o vale do

Rio Ri bei ra de Iguape e o Litoral Sul do Estado de São Paulo

têrn si do obieto de numerosas i nvesti gações geol õgi cas ' Mas ,

mui tas dúvi das ai nda pers i s tem em re I ação ã geot ogi a regi ona l

pois, esses trabalhos são ãs vezes de carãter estrj tamente lo



cal 0u tratam de probl emas mui to es pecifì cos

Es ta s i tuação torna-se maì s grave q uan do se conside

ra a pl anîci e I i torânea e áreas ci rcundantes '

Abai xo, cronol ogì camente, estão a1i nhados alguns

dos prì ncì pai s trabal hos que abordam aspecl;os I i gados di reta
ou i ndi retamente ä geo l ogì a da ã rea em ques tã0.

KNEcHT (.l944), observou as areias ilmeníticas da

prai a rle Jur6'i a (muni cípi o de Iguape ) , estabel ecendo sua ocol
rôncìa numa extensão de 7 km e concentração de at'e 70% (iul
to a ponta) e ìnterpretou como um dos nlaiores clepõsitos do I i

toral sul do tstado.

BTGARELLA (1946), tem tratado vãrios problemas da

sedì mentação neocenozõi ca da ãrea '

FRETTAS (1947), descreveu petrogrãfica e quimìcamen

te roch as e rup ti vas al cal i nas de Canan6i a, di sti ngui ndo dois

ti pos de rochas de profundi dade: pulaskito e nordmarki to e

uma variedade hipoabissai classjficada como solvsbergito.

BESNARD (1950), apresentou um ensaio hìpot6tico so

bre a gânese cla regi ão e descri Ção dos seus di versos aspectos'
di vi di ndo-a em zonas naturai s.

srLVA (1 952 ) , faz breves referênci as ã propagação

do marulho de leste no estado, produzido pelo anticiclone pg

lar maritimo e discute sua divergência enr toda a costa; mãxi

ma em Santos e nrinì ma, quase nul a em Cananéi a.

SrLvMRA (1950), fez un trabalho geomorfológ'i co re

gional, reconhecendo na reg ião I agunar terraços de construção

mani nha consti tuídos por restingas e prai as sobrelevadas.
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MINIUSSI (1959 ) , esquemati zou o mecani smo de propaga

ção de maré atravãs das ãguas que c ircundam a ilha de Cananéi a.

TEIXEIRA e KUTNER (1961), fizeram um levantamento dos

pri nci pai s gôneros e esp6ci es consti tui ntes da f lora de diato
mãceas que ocorrem em Cananéi a e s uas adjacôncias (reg i ões la
gunares e manguesai s ). Mostraram que as fl utuações de sal i ni
dade consti tui ram o pri nci pal fator ecoì õgì co na determi nação

da compos i ção e d is tri bui ção des s es o rgan i smos naqueles l ocai s

e que as espécies ou são de natureza cosmopolita (grande maio

ria), ou são formas tropicais.

KUTNER (1962 ) , es tudou tamb6m o probl ema da sedimen
tação recente em torno da ilha de Cananéi a. Cons i derou que a

regi ão não õ propri amente I agunar una vez que faì ta gradação
entre os ambientes de sedirnentação narinha e fluvial. Sal ien
tou que a i nfl uênci a mari nha 6 mai s marcante frente as barras
e a fluvial, nas des emboca d uras dos rios.

oCcIlrPrvrr (.l963), publicou nesultados clìmatolõgì
cos e observações meteorol6gi cas corres pondendo a um período
de 5 anos, salientando variações diãrias, sazonais,irregulares,
e tc .

MAGLr0ccA e tillrNER (1964), analisaram a distribui
ção da mat6ri a orgâni ca nos sedi nentos de fundo de Cananéi a,
baseando nos valorcs encontrados em carbono o rgân i co e nitro
gêni o total contido nas frações siite-argilosas, e nas proprie
dades de massa das amostras co'l etadas.

BRASC0NSUL,'I (1964) e GE0BRÃ.5 S/A (1965), companh ias
a serviço do DAE\I/SvR (Departamento de Ãguas e Enez,gía ELé|T¿

ca - Seruiço do vale. do Ribeíra, este foi extinto passando suas

atribuições para novo órgão denomi nado Sup er¿ntendânci a do De

sent¡ol¡simento do Líboral, PauLísta (SUDELPA), trouxeram informa

ções mais substanciosas de carãter regional e suas apl i cações



para um pl ano de desenvol vimento regi ona I .

0 trabalho da BRASCoNSULT apresenta um mapa fotogeo

1õgico mostrando que as rochas do embasamento circundante da

região são rochas metam6rficas do Grupo Açungui (Prõ-Cambriano)

f i'l itos e mi caxi stos, mi gmati tos e gnai sses, cortados por i n

trusões de rochas grani t6i des (grani tos ' adamel 1 i tos e grano

di ori tos ) . Cort,ando essas rochas exi stem i ntrusões de rochas

a'ì cal i nas.

Antes de atìngir a regìão lagunar o Rio Ribeira atra
vessa tamb6Ír zonas de outros tìpos de rochas do grupo citado
(quartzitos, anfibolitos, diabásios, calcãrios e calcoxistos) '

No trabalho da GE0BRÃs s/A, t-em-se pni mei rarnente vi
são conjunta da reg ião I agunar, quando são dì scuti dos vãri os

eventos que teri am propì ci ado o surgi mento das fei ções atuai s

(toda a região I agunar, itha de Cananéia e inclusive a ilha
comprida), empregando para isso princìpalmente observações geo

morfol õgì cas.

, PETßI e EIILFAR) (1970 ) , descretreram os terraç0s mari

nhos de abrasão em di ferentes nívei s, da ilha do Cardoso ' argu

mentando sua i mportânci a na avaì'i ação do equì I íbri o tectôn i co

entre a linha da costa e o mar.

PErRI e SUGUI0 (t97la), reconheceram cinco unìdades

geomorfolõg icas (atrav6s de observações de fotos a6reas e estu

dos de campo) na região da Barra de Canan6ì a e des c re ve ram os

papéì s desempenhados por cada uni dade no model ado das fei ções

regi onaì s e s uas a lterações a trav-es dos tempos geol õgÍ cos '

PErRr e suGUr0 (l97tb), descreveram as seqtlâncias

de sedimentação neocenoz6icas existentes na regiã0, e discuti
ram os pri nc ipai s pontos I i gados ã ori gem e i dade da Formação

Parì q ue ra Açu, reconh ecendo a inti ma associ ação de sua o ri gem



com os acontecimentos ocorri dos ã juzante do Rio Rj bei ra, ocq
sionando ern conseqtlência a seqtl6ncìa sedimentar por eìes estu
dada.

FULFARo e CoIMBRA (1972), estudaram as caract,erísti
cas s e d i me n t o I 6 g i c a s das areias das prai as do Iitoraì paul ista,
evidenciando as feìções morfolõgicas de uma costa, como praias,
I argas zonas de dunas, lagunas e mangue,

FULFAR) e C)TMBRA (1973), caracteri zaram o padrão
de distribuição, zonas de concentração e provãveì s fontes dos
minerais pesados das areias de praia do litoral paulista.

PETRf e SUGUI0 (1973), realizaram estudos de jmicror
gani smos e ni nerai s pesados da regi ão ì agunar. Confrontaram ol
microorganismos estudados en amostras de subsuperfície com os
resultados de amostras de superfície, obtendo esboço paleoeco
1ógi co de i mpres cen di ve I valor na reconstrução da hi stõria geo
lõgica. A compreensão do problema da derivação dos sedimentos
foi i ndj cada pel o exame de mi nerai s pesados. A i ntegração dos
dados obti dos permi ti ram reconhecer a presença de quatro uni da

des de sed i men tação, bem di sti ntos, regi s trando a histõria dos
e ven tos geol õ9i cos na ãrea.

SUGUIO e PETRI (1973), atrav6s de observações de

canpo, estudos granulomõtricos de amostras coìetadas pelos Au

tores e das amostras obtidas de doìs poços profundos perfura.
dos pel o f cG (Instituto Geogz,ã.¡ico e GeoLógíco d.o Estad.o d.e São

PauLo) e de perfurações rasas executadas pela GE0BRÃ,s s/A, En
genharia e |undações, permitiram confirmar nos ambientes atuaìs
e reconhecer nos ambientes pretãri tos de sedimentação, os seus
mecani smos depos'i ci onai s. Caracteri zaram as arei as regressi
vas, sal i entando sua extensão superficial, inportância na geo

Iogia regicnal da planicie Iitorânea, e como fonte fornecedora
de detri tos para os subambi entes atuai s ; propuseram a denomi na

ção de Fornração Cananéi a pa ra es sa uni dade I ì to1õgi ca.
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F|ILFAR), SUGUTO e p1NÇAN0 (1974), mostraram que as
pt aníc ies cos te i ras paul istas poss uem evol ução geoì õgi ca simi
lar por apresentarem colunas estratigrãficas similares, e que
podem ser geomorfol ogi camente di vi di das em comparti mentos, sen
do mais extensos os I ocal i zados ao sul da regi ão Santos-Bertio
ga, Este mesmo limite separa a costa paulista em uma ãrea com

caracteristicas de emersão ao sul e submersão ao nort,e. Salien
taram ainda que as áreas ocupaclas peìas pìanicies costeiras são

dominadas por fortes linhas estruturais como a falha de Itatins
ao norte do compart.imento I g u a p e - C a n a n 6 i a , falha de Cubatão li
mi tando o comparti mento Sa ntos - I ta nh aen- Peru ib e, o al i nhamen
to es trutura l do Paranapanema ao norte de Santos e a falha de
Camburu separando o comparti mento de Caraguatatuba no seu I imi
te sul.

4, - TRAÇ0S FrSt0cRÁFtcos, cLtMA E vEGETAçÃ0

4.1, - GËO14ORFOLOGIA

As planícies do litoral sul assumem considerãvel im
portânci a por rep res en tarem a regi ão de mai or desenvo lvi mento
da sedimentação costeira cenozóica no tstado de São paulo.

0cupam uma ãrea próxima de 2 000 km2, com largura mã

xima de cerca de 23 km ao norte da foz do Ribeira de Iguape
(fuL¡az,o" SuguLo e Ponçano, 1974), Segundo estes autores, a

Formação Canan6ia mostra-se melhor desenvolvida nesta ãrea e

parece ter-se constj tuido em pri nci pal fonte de sedi mentos pa

ra es tas pl anic ies cos tei ras.

Dentro desta pai sagem s ed imen ta r, sobressai a ilha
Compri da cuja importâncj a se relaciona com sua e xte n são e uni
dades geomorfol õgì cas di sti ntas.
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Sua prai a principal apresenta-se com quase 70 km de

comprì mento, sendo denomì nada pra ia de Fora. Poss ui pequena

declividade porque suas areias são de granulação muito fina e

homogônea. No v6rtì ce SE, praia do Pontal, onde a ação das on

das ã nais vio'l enta e a textura do naterial torna-se muìto gros

sei ra.

Dunas se desenvol vem no ì ado oceâni co, al gumas elg
vando-se a 7 metros (Foto l), 0s ventos' agindo sobre a praia,
ação esta desenvolvida do lado oceânico, propiciou a remobili
zação de suas areias, t r a n s p o r t a n d o - a s pa ra o interior. Em

conseqtlência, ocasionou o apareciment.o de quatro cristas de du

nas alinhadas paralelamente ã linha da costa. As duas primei
ras dunas (do ì ado do conti nente ) encontram-se estabi lizadas
por vegetação e a tercei ra mai s ou menos es tabi I i zada. A quar

ta duna, prõxima ã prai a, ainda es tã ati va. As dunas mai s al
tas encontram-se nâ região sul da ì1ha (Figura 2). Formam una

fai xa com largura vari ando de 100 a 200 metros pa ra o i nteri or.
São cons picuas as camadas de ba rl a ven to, poi s nes ta parte tor
nam-se comuns anfi teatros ori gi nados por erosão devi da ãs ãguas

pluvìais. Ao lado das camadas frontais hã o e s t a b e I e c j me n t o de

vegetação.' Atrãs desta faixa de dunas aparece a mata densa com

ã rvore s de a I tura extremamente un i forne.

Nesta ãrea, sobre terrenos mais anti gos da Formação

Canan6i a , estabel eceu-se a vegetação densa e con grande porte,
(Foto 2) fato que possibilitou o pequeno avanço das dunas para

o i nteri or e com isto se tornaram mai s altas.

Jã mai s ao norte, di mi nuj a a l tura das dunas, da ve

getação apõs dunas e então as características vestigiais dos

cordões l i torâneos são mel hor vi sîvei s. A vegetação 6 mai s no

va menos densa e estã estabeteci da sobre os cordões . Com i sto
as dunas, embora de nenor al tj tude, penetram mai s para o i nt,e

ri or da ilha,
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Caso extremo é encontraclo prõxi mo ã extremi dade nol

deste onde a ilha se es trei ta mais' e as dunas de bai xa al tura

ocupam a sua 1a rgura total 
^

Entre as dunas formam-se val es , consti tui ndo cami nho

natural para pequenos curs os d'ãgua que se desenvol ven na ilha

em conseqtlência do cl ima e xcepc i onal me n te chuvoso ' Pos s uem cur

sos i ndeci sos, em vi sta das condi ções topogrãfi cas da regi ão '
const,i tuinrlo f reqllentemente zonas pantanosas de ãguas estagna

das , Como as dunas , as zonas pantanosas são tamb6m mai s desen

vol vi das no I ado oceâni co.

A ìlha Comprida, formada por uma superficie quase

pl ana, estã el evada em re lação ao níve1 do mar de cerca de 2 a

4 metros , Cordões al i nhados cortam esta superfíci e ' curvando-

-se pa ra oes te.

Apl icou-se o termo cordão 1i torâneo para caracteri

zar a fe i ção morfol õgi ca posì tj va al ongada e mo I dada sobre as

arei as da baì xada ' São Ii gei ramen Le elevaclos da ordem de 2 a

3 metros de desnîvel e tornam-se perceptîve is nas fotos a6reas

de vi do a distribuìção sel eti va da vegetação que se desenvol ve

mel hor nas ãreas mai s imi das .

ConformerelatõriodaGE?BRÁSS/A(1965)'apresentam-
-se constÍtuinclo faixas de i clades diferentes que diminuem n0

sentido de crescimento (acresção lateral ) das mesmas e nâs

partes mai s antì gas da i Iha os sedi mentos poderi an teli dades

de 2 000 a 3 000 anos '

Datações Pel o mõtodo do C- l4 '
'I o Cen tro de Geocronol ogi a do Instituto
versi dade de São Pau lo, de materi aì s de

xino ao Rìo do Nóbrega, mostrou idades

real i zadas em I973 Pe

de Geocì ônci as da Uni

sambaqui l oca li za do Prõ-

superi ores ãquelas..

conchas e fra gmentos cle
Es te materì a I cons ti buido de
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carvão vegetal apresentou idade de 4 2.l0 + .l60 e 4 380 + 340

anos , respecti vamente.

GE)BRÃS S/A (op.cít. ), pETRr e SUGUIO (l97ta) reali
zaram estudos sobre o comportamento desses cordões, uti t i zando
fotos a6reas e observações de campo.

Aos cordões intercaìam-se depressões iguaìmente alon
gados : inter-cordões - e paraIelos que se s ucedem, produzi ndo
una superfície ondulada denominada por pIAZZA e ARAUJ0 (1972\
de "planicie de cordões litorâneos". Nestas depressões hã o

desenvol vimento de mangue devi do a sua el evada uni dade.

Pequena elevação de rochas alcalinas denominada Mol"

rete (Foto 3), situada a S [,] em frente ao mar de Cananãia,6 o

úni co aci dente da itha e eleva-se a 42 metros de al ti tude. Do

seu I ado oposto, na ilha de Cananéi a, si tua-se o morro de São
João, tamb6m formado por rochas alcali nas (FREITAS, lg47 ).. ele
vando-se aproximadamente ã.;l 20 metros de al tura (KUTNER, 1g6Z).
Suas características petrogrãficas são semelhantes (Vide Ap6n
dice I) e a Lage do Argolã0, acidente submerso, parece ser a

ponte de ligaçã0. Pelo m6todo do p o t ã s s i o - a r g ô n ì o foram data
dos por AMARAL et aL, (1967) obtendo-se idade de B2 rnilhões de

anos (Cretãceo Superi or).

4.2, - CLIfvtA

Com uma temperatura m6dia anual da ordem de 2l ,So C,
precipitação m6dia superìor a 2 000 mm/ano e umidade relativa
do ar superior a 70%, a região pode ser enquadrada como apre
sentando cl ima "quente e úmj do", "cl ima tropical,',
K)PPEN lin re I a tõri o da GEoBRÃS S/A ( op . cít. ) .

segundo
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4 ,3, - VE Cr:.I Aç Ã0

A vegetacão que se cles envol ve na ilha Compri da e ad

jacências constitui um parãnetro de superfície para diferencia
ção dos diversos sul¡anrbìentes, ã resultante clas diferenças de

solos e umidades existentes entre os meslnos.

Nas arei as das praias, saturadas de sal mari nho, de

senvol ve uma fl ora pì onei ra hat õfi ta e psarn6f i ta. Certas es

põci es I ançam ri zontas (com vãri os metros cle contpri Inento ) por

tadores de raizes adventicias nos gomosr numa tentativa de se

fi xarem nas ãreas vazi as. Em sua frente desenvol ven amaran

tãceas e gramíneas (Foto 4). Atrás dessas pioneiras, desen

volve uma flora mais rica podendo ser vistas ciperãceas, brg
me1 i áceas, cactãceas , etc.

Sobre os co rdões e dunas mai s recentes vì vem ci perã

ceas , cactãceas e grande nänero de epífi tas. Como as arei as

ai nda não se apresentam fi xadas , a f1 ora õ psamõfi ta, mas no

ta-se tamb6m a presença de nesõfi tas (Fotos 5 e 6 ) '

Nas regiões i nter-cordões desenvol \tem-se pântanos

com vegetação caracteristica, constituida pr"incÍpalmente por
gramíneas, arãceas e ciperãçeas (Foto 7).

No interior da itha existe fornação arborescente de

até 6 m de altura. l'lo coniunto são arbustos e pequenas árvo-

res de tronco fino, cons+"ituindo freqüentemente bosques rnuito

densos.

A sudoeste r.ia i1ha, a rnata jã ã fechadan semeìhante

ã fl oresta i nteri or n ri ca em esp6ci es , mostrarlclo evol ução bas

tante avançada para clima florestal do tipo da floresta úmi

da e quente (Fotc 3).



Foto 5 - Uegetação pt-an'o 6ita detenvoLvid.a tobne
co ndo e.Á LitorLa.nøo 
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Foto 7 It egetação de pã.nt,ano -- negião intøn- con-.
dão. Pnetença de gttamined't , aha.cøa^ e cL

pQ.,L4Ceaô
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Nas proxi mi dades das enboca dura s dos rios, como nas
bordas dos braços de mar - junto ãs fat6sias de p.içarras - de
posita-se material limoso. Em conseq0ôncia tem-se soìos en
charcados, defi ci entes em oxi genação e coberto, duas vezes por
dìa, pela marã, oferecendo condições muito limitadas ã vida ve
getal, comportando poucas esp6cies que formam em conjunto, os
mangues. 0s habi tantes da regi ão di stinguem trôs aspectos de

mangues (Fotos B e 9):

- "mangue manso',, próprio das zonas bai xas e incon
s i stentes , f ormado por Rh.gzo¡cltonatt mangLe; ,'andapuva 

" , f ormado
por La.guna,Llanía. nae¿no^a de porte mais baixo e o ,,seriúba"
ou "mangue bravo" constitui a zona da Ãvic¿nia. ton¿ni.oaa,, Esta
distinção tem apenas carãter fl orís ti co, podendo estes ti pos
se apresenta rem o mui tas vezes, reun i dos .

Melhores detalhes sobre o comportamento, sistemãtica
e tipos desta vegetação são descritos por LAMEco (.l940),
RAWÎTSCHER (I944 ) , SILVEIRA ('I 950 ) E SUGUTO E BANDATRA(1973),
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Foto 8 - S eni'ub a ou ttnangue bt¿avo't - zona da Avi-
c¿nía Lomønio¿ a, Man de C anan'eia , negãî

- 
-oe6r-fî-Aa íL.ha Comytnída

" A,nda.puva." donnado pg!. Lagunctilanía na-
ceno^ a. Mo.¡t de Cananøia . neãiao o ¿tî,¿

da iL.ha C oín'¡tni-d a
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l.

Constituiu
ração da carta-base,
ca em escal a gra nde.

CAPÍTUTO I I

METODOLOGTA

MAPA FoTocEoLÕc tco

a pri nei ra etapa des te trabal ho a etabo
pel a ausência de documentação cartogrãf i

A ãrea restituídar cotr umâ superfície aproximada deo
320 km' estã recoberta pelas fotografias aéreas executadas em

1962 pel os Servi ços Aerofotogram6tri cos Cruzei ro do Sul r hâ
escal a 1 :25.000. Compreende treze fai xas de voo, senti do Les
te-0este, correspondentes a B5 fotografias.

A i denti fi cação dos detal h es cartogrãfi cos foi fei
ta pel a anãlise das fotos aéreas em vi são estereoscõpi ca,atra
v6s do sistema "stereo triplet,,, descri to por RICcr e pETRr
('rs6s).

A restituìção planimétrica foi executada por trian
gulação radial grãfica, m6todo com moldes transparentes, tam
b6m descrito em detalhe por RrCCr e p|rRr (op. cit. ).

0s pontos de controle planim6tricos foram estabele
ci dos a pa rti r de cartas do Insti tuto Geogrãfi co e Geo.l õgìco
do Estado de São Pau lo (escal a de l:250.000, 1954 ) e levanta
ñento efetuado pel a Mari nha do Bras ì I , em 1938 com pequenas
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correções realizadas em l94l e 1942 (escala de I:27,SO0)

A transferênci a das coordenadas geogrãfi cas para a

carta-base foi fei ta baseada nas cartas ci tadas e no mosai co-
-índi ce da regi ão de escal a l:100.000.

A observação das fei ções de ì nteres se geol6gico-geo
morfolõgico, feìta pelo exame das fotografias a6reas sob vi
são estereoscõpica, foì registrada em ,'overlays" e posterior
mente transferi da por transparôncia para a carta-base.

0s trabal hos de foto i nterpretação foram muito i mpor
tantes em todas as etapas da pesquì sa, não apenas como fonte
de obtenção de dados mas tambãm como base para o estabel eci
mento do rotei ro de trabalho de campo.

A regi ão mapeada, mostrada na Fi gura I , é coberta
por sedimentos quaternãrioS r onde se destacam os importantes
el enentos fisiogrãficos: cordões I i torâneos , dunas,manguezai s

e a rede hi drogrãfi ca.

Este mapeamento objeti vou-se excl usi vanente ã ãrea
de trabalho, sendo tentativa do autor reconhecer os subambien
tes deposi ci onai s da ilha Compri da.

Foram tamb6m I ançadas na carta-base as seções, peI
fis e os pontos de arnostragem realizados na ilha. Em conse
qllência da pequena distãncia entre as amostras, foram plota
dos apenas os I ocai s das seções , dos perfi s e as amostras pon

tuai s.

A anã li se do mapa evì denci a pri ncì pal mente os
gui ntes aspectos geol õgi co-geomorfol6gi cos :

se-

A Sl¡J I ocal i za-se o Morrete, cons ti tuído de rochas al
cal i nas (Nordmark ito ) de i dade Cretãci ca.
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A Formação Cananõia - pteistoceno - ocupa todo o pon

tal da Tri nc hei ra estendendo-se rumo NE atõ as prox.i mi dades de
Ubatuba. Mais a Shl da itha e ao N e NE do Rio Boguaçu apresen
ta-se arrazada com cotas de 2,5 a .l,5 metros, respectivamente,
ocupando uma ãrea de 2l km2.

No restante desta ãrea as cotas estão em torno
5,0 a 6,0 metros (Foto I0), sendo ZS kn?, a sua ãrea.

Cordões litorâneos - H o I oceno - el evando-se de 2 a¿,

4 m ocupam 2lB km' , e mo ldam-se sobre a superfície das arei as
constí tui ntes da i lha, curvando-se pa ra hl.

Dunas - Holoceno - com at6 7 m de a.ltura desenvo.l vem_
-se também no lado oceânico principatmente na região S. Estão
também al inhadas paralelamente ã linha da costa. Formam uma
fai xa com I argura vari ando de 100 a 200 m para o i nteri or. Jã
ao N suas alturas são bem menores e nas proximidades NE da
ilha, ocupan toda a sua I argura. 0cupam uma ãrea de lt km2.

Sua praia estende-se por mais de 70 km, apresenta pe
quena declividade e largura em torno de 100 a ì20 m, sua ãrea
6 ae 14 kn?.

Na borda l^l, vo I tada para o conti nente, desenvol vem
mangues, maiores eXtensões situam-se na região NE, sua ãrea to
taì corresponde a 32 kn?

2. - MÉTODOS DE CAMPO

0s trabal hos de campo compreenderam levantamentos de
seções ¡ perfi s e amostragens pontuai s ; observações geo lõgi cas
e geomorfolõgìcas gerais e medidas de estratificações cruzadas
nas dunas, alõm de amostragens em locais prõximos e associados

de
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F oto l0 - Ãtpecto gøttaL da F onna.ção Candn'eia de.'
¿envolvída na nøgíão oe¿te d.a íLha Con-

pnida
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ã ãrea de estudo.

Nes te i tem, entre
campo, são apresentadas as

bre as seções, perfìs e as

dos de Iaboratõri o.

os vãr i os trabalhos exec utados no

descrì ções e outras observações so

amostragens pontuai s, para os estu

2.7 , - ATlOSTRAGEIT DOS SEDIIYENTOS

A fi nal i dade primordi,ai da amostragem foi obter mate
riais em quanti dade e qual i dade s ufi ci entes e cond.i zentes para
a caracteri zação mai s fi el possívei das propri edades físi cas,
mineralõgicas e inventãrio dos microrganismosr ( foraminíferos
e tecamebas ), dos sedimentos.

Tendo-se em vi sta os objeti vos supra menci onados, fo
ram coletadas 104 amostras de superfície na ilha Comprida, l0
nas superficies dos afloramentos de sedimentos associados ã

ãrea de trabalho e l2 de subsuperfície, coletadas com auxílio
de trado, tambãm na ilha, atingindo um total de 126 amostras.
Sedimentologicamente fazem parte dos vãr'ios subambientes depg
sicionais da ilha e foram agrupadas seguindo uma sistemãtica
consti tuÍda por seções, perfi s e amostragens pontuai s. A rel a

ção das amostras, procedência e processamentos estão na 
'fabelã-

l.

2,2, - SEÇÕES DE AI"IOSTRAGENS

Foram I evantadas quinze seções de amos tragens , obede
cendo uma sistemãtica de coleta, ou seja: nÍveis de maré baixa,
marê alta e na zona de cordão litorâneo ou duna.

Quando o local da seção apresentava um s i gni fi ca nte
al i nhamento regu'l ar de el evações para'l el as ã prai a (cordões I i
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torãneos ) , fez-se tamb6m seção paral ela ã I i nha de prai a, co le

tando amostras no topo e em profundidade (atcance do trado).1

Em s ete s eções foram col etadas amos tras a I '50 m

profunclidade de ãgua em rel ação ao ní vel do ma r, cuia final
de, alãm dos processamentos not'mais, foi reforÇar os dados

tì dos pa ra o i nventãri o dos forami níferos e tecamebas '

2.2.1. - SEçÃo DE AMOSTRACEI"f N9 sA - 1

de

ida
ob

Compri da,

Amostra
ì

2

3

95

2.2.2, -

Local: 0,750 km ao sul da extremidade norte da ilha
prõx ima ã Barra de Icapara.

Rumo: t para [,'J .

Número de amostras: 4

Ponto i ni ci al * nível de marã bai xa.

Mais B0 m - nÍvel de marã alta'

Mai s I00 m - cri sta de cordão I i torâneo.

I,50 m de profundi dade em rel ação ao ni vel clo mar.

sEçÃo DE AMoSTRAGEM N9 SA - 2

Local: 3,5 km ao sul da SA - 1.

Rumo: S para N'

Número de amostras: 4

Ponto inicial - nível de marõ baixa.

Mai s B0 m - nível de maré a lta.
Mai s .l00 m - zona de cordões I i torâneos .

1,50 m de profundÍdade em reìação ao nivel do mar.

4

5

6

94
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2.2.3, - sEçÃo DD AMOSTRAGEM N9 sA - 3

Local: 5,5 km ao sul da SA - 2.

Rumo: S para N,

N úme ro de amos tras: 3
Anos tra

7 Ponto inicial - nivet de ma16 baixa.

B Mai s 80 m - nivel de mar6 al ta.
9 Mais .l00 

m - junto aos cordões Iìtorâneos,

2.2.4, - sEçÃo DE AMOSTRAGEM N9 4: sA - 4

Local: 4,5 km ao sul da SA - 3

Runro: N 4oo hl (3200).

Núme ro de amos tras : 4

Ponto inicial - níve I de ma16 baixa

Mais 'l20 m - nível de ma16 alta.
Mais 'l00 m - zona de cordões l.itorâneos,

I ,50 m de profundi dade em rel ação ao níve l do mar.

2,2 "5 , - SEÇ40 Dtl AMOSTI{AGE}f Nq 5 : SA - 5

10

ll
12

93

Local: 4,5 km ao sul da

Runo: N zoo l^l (3400).

N úmero de amos tras : g

Ponto inicial - nivel de

SA - 4.

t3 ma rã bai xa.
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Amo s tra
14 Mais 110 m -

l5 Mais 100 m -

Neste local
ções paraì ei as ã praia

nivet de marã a'l ta.

zona de cordões I i torâneos

aparece um a I i nhamento reguì ar de el eva
(cordões t ì torâneos ) .

Foi feita uma SEç¡10 PTRPENDICULAR A SA - 5, tendo
mo ponto inicial o local da amostra nq 15, Foram coletadas
amos tras , se ndo 3 na superficie e 3 na subsuperfície, al cance

trado.

Amo s tra

l6A Ponto inicial - superfície.

l68 I ,60 m de profundì dade.

t7A Ma'i s 50 m distante do ponto anterior - superfíc ie.

I 78 2 ,00 m de profundi dade,

'I BA Mais 50 m distante do ponto anterior - superfície.
'I BB 2,50 m de prof undi dade.

2.2.6. - SEçÃO DE AMOSTRAGEM N9 6: SA - 6

Local: 4,5 km ao sul da SA - 5.

Rumo:N2oot,l(3400).

Número de amostras; 4

Amo s fra
l9 Ponto ìnicial - nível de ma16 baixa.

20 Mais 110 m - nível de mar6 alta,

21 Mai s 100 m - zona de cordões l i torãneos.

96 1,50 m de profundidade em relação ao nível do mar.

co

6

do
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2,2,7, - SEçÃO DE AMOSTRAGEM N9 7: SA - 7

Loca I : 4,5 kr¡ ao sul da SA

Rumo: N 2oo t,t (3400).

Número de amos tras: 9

6.

Amostra

22 Ponto i ni ci al - níve I de marõ bai xa

23 Mais I?O m - nivel de mar6 alta.
24 Mais 100 m - zona de cordões liforâneos.

SEÇÃ0 PERPENDI(]ULAR Ã SA - 7; ao longo do al inhamen

to regular de elevação paralela ã praìa (cordões Iitorãneos),
que acompanha a I j nha de marõ al ta.

25A

258

264

268

274

278

Ponto i nicial - superfície,

3,.l0 m de profundìdade.

Mai s 50 n distante do ponto anteri or

2,70 n de profundi dade.

Mais 50 m di s tante do pon to anterior

2,80 m de profundi dade.

superfîcie.

superfície.

2.8, - SEçÃO DE AMOSTRÀGEM N9 B: SA

Local: 4,5 km ao suì da SA

Rumo: N 20o tt (3400 ) .

Número de amostras: 4
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Amostra

28 Ponto inicial - nível de maré baixa.

29 Mais l0O n - nível de marõ alta.
30 Mais 100 m - zona de cordões litorãneos.

97 1,50 m de profundidade em relação ao nivel do mar.

2.2,9. - SEçAO DE AMOSTRAGEM N9 sA - 9

- 8.Local: 4,5 km ao sul da SA

Rumo: N 2oo t,l (3400).

Número de amos tras: 9

Amo s tra
3l Ponto inicial - nlvel de marõ baixa,

'32 Mais 80 m - nível de mar6 alta,

33 Mais 100 n - zona de cordões Iitorâneos..

SEçÃ0 PERPTNDICULAR A StçÃ0 SA - 9; ao longo da elg
vação paralela ã praia - cordões litorâneos prõxìmos ä tinna
de marã alta.

344

348

354

358

364

368

Ponto ìnicial ' s uperfícì e.

4,70 m de profundidade.

Mais 50 m di s tante do ponto inicial - superficie.

4,80 m de p rofundi dade.

Mai s 50 m di stante do ponto anteri or - s uperfíc i e.

4 ,20 n de rrrof undi dade.
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2.2,10. - SEçÃO DE AMOSTRAGEM Nç LO: SA - 10

Local: 4,5 km ao suj da SA - 9.

Rumo: N 2oo t^l - (340o).

Número de amostras: 4
Amostra

37 Ponto inicial - nÍvei de marã baixa.

38 Mais 100 m - iinha de mar6 alta.
39 Mais 100 m - zona de cordões litorâneos.
98 I,50 m de profundidade em relação ao nÍvel do mar.

2.2.1L. - sEçÃo DE AMOSTRAGEM N9 1t: SA - Ll

40

4l

42

Local: 4,5 kn ao sul da SA - 10.

Rumo:Nzoowls+oo¡.

Número de amostras: 9

Pon to ini cial - níve l de marã' bai xa.

Mais 80 m - linha de mar6 alta.
Mais .l00 

m - zona de cordões litorâneos.

sEçÃ0 pERpENDIcULAR A SA - I I ; ao Iongo da etevação
paralela que acompanha a linha de mar6 alta (cordão Iitorâneo).

434 Ponto inicial - superfície.
438 ?,70 n de profundidade.

44A Mais 50 m distante do ponto inicial - superfície.
449 I,20 m de profundidade.

454 Mais 50 m distante do ponto anterior - superfície.
458 2,70 n de profundidade.
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2.2.I2. - SEÇÃO DE Aì4OSTRAGEM N9 12: SA - 12

Local: 4,5 km ao sul da SA - 1.l,

Rumo: N 200 l,l (340o).

Nimero de amos tras : 4
Amostra

54 Ponto inicial - nível de marõ baixa.

55 Mais 55 m - nivel de marã alta.

56 Mais 100 m - zona de cordões iitorãneos.

99 1,50 m de profundidade ern relacão ao nÍve'l do mar.

2.2,L3. - SEçÃO DE I\MoSTRAGEM N9 13: SA - 13

57

5B

59

Local: 4,5 km ao sul da SA - 12.

Rumo: N 20o t^l (340o).

Número de amostras: 3

Ponto i ni ci al - nivel de mar6 bai xa.

Mais 50 m - níve l de ma16 alta.
Mais 100 m - zona de cordões litorâneos.

2.2.L4. - SEçÃO DE AMOSTRAGEM N9 14: SA - 1.4

Local: 3,0 km ao sul da

Rumo: N 20o l.l (3400).

Nämero de amos tras : 3

Ponto inicial - nível de

sA - 13.

60 maré bai xa,



3?

t'l Eanco de aneia e pantø acnucída
pnaia d.o Pont.al. Extrlemo ¿uL d.a

Compnida

da.
íLha
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Amostra
6l Mai s

62 Maì s

Quatro pe rfi s,
tragens, foram levantados
de re conh e ce r a variação
n6tri cas clos sedì mentos e

di versos s ubamb i en te s de

nível de mar6 a lta,
zona de cordões litorâneos,

50m

60m

2.2,L5. - SEçÃO DE AMOSTRAGEM N9 15: SA - 15

63

64

65

Local: 2,0 km ao sul da SA - 14"

Rumo: N 2oo lJ (340o).

Número de amostras: 3

Ponto ìnicial - nÍvel de marõ baixa.

Mais .l40 
m - nível de ma16 alta.

Mai s t00 m - fai xa tal vez acresci da apõs a foto
a6rea de 1962 (Foto I 1 ) .

PERFIS T]Ê AfVIOSTRAGENS

cons ti tui ndo sêries I i neares de amos

transversa'l mente na i Iha, no sentido
regi onal das c aracte rís ti cas granul o

evi denci ar sua i n te r- rel ação com os

depos i ção.

2. 3.1 . - PERIIIL DE AMoSTRAçEM Nq 1.3 PA - PAr

Local:

Número

ao

a0

de

l gngo da estrada que lìga a Prai a de

Po rto Sanombi,

amostras: 5 (amostras nrs. 66 ã 70).

Fora



Di stânci a nr6di a

Pon to ini ci al:

Ponto fi nal:

34

das amos tras: 500 m.

Praia de Fora, nível de mar6 alta
amos tra nQ 66.

Porto Sanombi, margem do mar de Igua
pe - amostra nQ 70.

Pedri

2,3,2, - PERFIL DE AMOSTRAGEM N9 2: PD - PBI

Local: entre a Praia de Fora e o mar de Iguape (pro
xi mi dades de Vila Nova ) ,

Número de amostras: 7 (amostras nrs. 71 à 77),

Di stânci a módi a das amostras : 500 m.

Ponto inicial: Praia de Fora, níve1 de marã alta,
amos tra nQ 7l.

Ponto final: margem do mar de Iguape, amostra nQ

77.

2.3,3. - PERFIL DE AMoSTRAGEM Nq 3: PC - PCI

Local: entre a Praia de Fora e a vila denominada
Pedri nhas .

Número de amostras: l0 (amostras nrs.7B ã Bi).
Distância m6dia entre as amostras: 400 m.

Ponto inicial: Praia de Fora, nível de maré alta,
amos t ra nQ 78.

Ponto final: margem do mar de Cananéia em

nhas , amostra nQ 87.
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2.3.4. - PERFIL DE AMoSTRAGEM Nq 43 PD - PDr

Local: ao longo da estrada que liga o trapiche da

bal sa de Canan6i a rumo ã prai a do Pontal .

Nimero de amostras: B (amostras nrs. 46 ã 53).

Distância m6dia entre as anostras: 500 m.

Ponto inicial: prõxirno ao trapiche, margem do mar

de Cana n6i a, amostra nQ 46.

Ponto fi nal : Prai a do Ponta I , nível de marõ alta,
amostra nQ 53.

2.4. - AT4OSTRAS PONTUAIS

Em pontos i sol ados, foram coletadas 20 amostras pon

tuais, sendo l0 na ilha e 10 nos afloramentos de sedimentosas
soci ados ã ãrea de trabal ho.

Suas fi nal i dades se rel aci onam ã caracteri zação tex
tural e comparação com as pertencentes aos subambientes depq

sicionais da i lha Compri da.

2,4.T. - LOCAL: BARRA DO RIBEIRA

Foram coletadas 3 amostras de sedimentos do rio.
Amostras nrs, BB, 89 e 90.

2.4,2. - LOCAL: ESTRADA TGUAPE-PARIQUERA.AçII

7 km a nlontante de iguape (Rocio). Amostra nQ 9l
( Formacão Canan6i a ) .



36

2"4.3. - L0CAr,: ESTRADA I CUAPE- PARIQUE RA-AçU

I guape; na margem do

da Formação Cananãi a.
?2 kn cle

afl oran s edi mentos

mar de iguape, onde

Número da amostra:92.

4.4. - LoCALT BANco DE AREIA

ILHA COMPRIDA

I,O CAL I ZAD O NO EXTREMO SUL DA

Nfi da amostra: .l00 - coletada ao Iado do banco vol ta
do para o mar (Foto l2).

2,4,5 LOCAL: PIIõXI}ÍO AO R]:O NõBREGA

Amostra nQ 101 (Formação Canan6ia)'

2.4.6, - LOCAL: rNfCrO DO RrO BOGUAçU.

Amos tra nQ 102 (Lama de Man gue )

2 .4 .7 . - Í,OCAI,: POUCo A0 SUL DA IL}14 DO PAPAGAIO

Número da amostra: 103 - (Formação Cananéia),

2.4.8. - LoCAL: PARTII NoRTE DA ILHA D0 PAPAGAIO

NQ da amostra: .l04 (l-ama de mangue)
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Foto 12 Vitta panonãnica d¿ um ba.nco de aneia
ene.n6 0 øn nan6. baíxa, Extnemo tuL da
iLha Conpnid.a. Ao (undo apanøce a

íLha do Bon Abnigo
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2.4.9. - LoCAL3 APoS A PONTA DO FRADE

Amos tras nrs . 105 e

2,4,LO. - LOCAL UBATUBA

106 (Formação Canané i a )

NORTE DII UBI\TIl BA

( Lama de ftìangue).

ICAPARA ( T I,HA DE IGUAPE)

Amos tras nrs. .l07 
e l0B ( Formação Cananéi a )

2.4.L\ - LOCAL: 2 KTl AO

Amos t ra nA 109

LOCAL¡ BARRA DE2.4.12. -

Amostra nQ I l0 (Formação Cananãia).

2.4.T3. - LOCAT,: ILIIA DE C¡,N¿TIÉTE - PR-OXIMO AO PORTO T,O

BACHARE L

Amostras nrs. llI e .l12 (Formação Cananãia).

2.4,14. - LOCAI,: IL}IA DTI CANANEIA - ESTRADA CANANÉIA-

I OP.T O DE CUBATÃO

Amostras nrs, ll3 e 114 (Formação Cananõìa)
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2.5. - ESTRUTLIRAS SEDIf'lENTARES

0 estudo de estruturas sedimentares fornece i ndi
ções de paleocorrentes e informações sobre as profundidades
condições hidrodinãr¡i cas do meio de transporte e deposição.
inegãvel a sua importância na compreensão de fenômenos envol
dos nos ambi entes deposi cionai s.

Sente-se o grancle i nteresse pel o assunto por parte
dos que se dedicam aos estudos de sedimentação, demonstrado pe-

lo gra.nde número de publicações que ressaltam a importância de

estruturas scdimentares na indicação de processos de sedimenta
ção e, mesmo na reconstituição de paleoambiente de deposição
sucur1 e BANDETnA (1973).

Infelizmente, neste caso, poucas observações de ca[
po sobre estruturas sedimentares puderam ser fei tas. Na i tha
Compri da, a ocorrênci a de estruturas sedimentares revelou-se pe

bre, tanto em f reqllênci a como na vari edade de ti pos.

a. - Es trati fi cações Cruzadas

Duna s

Âs estrati fi cações cruzadas acham-se desenvol vi das de

maneira bastante incipiente (Fotos l3 e l4). São conspícuas
nas camadas Ce ba.rlavento, poi s nes ta parte são comuns anfi tea
tros ori gi nados por erosão devi da ã ãguas pl uvi ai s , onde as
suas camadas i ncl i nadas afl oram. Ao lado das camadas frontai s,
o esta.belecimento de cobertura vegetal nÌascara as estruturas
internas. Existenr tambõm dunas com camadas em discordância an-

gular em disposição ouase horizontal, formadas, talvez, em es

cavação ori ginada por deflação.

Em algumas dunas hã ¡nelhor visibilidade desta estru

ca

e

E

vi
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Èoto ,3 - E,8tla.ti[i.caçõet cnuzad.at
aocíado¿ a aneiaa (ina,t

tabuLanet, o"8

de dnna6. -

Foto 14 - Ê,^trld.tí(icaçõet ctLuza.da.6 tangencíat em
ateiat (i.nat d.e d.unat
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tura, devi do ãs concentrações cle mi nerai s nrãf i cos di spos tos ao

I ongo das I âmi nas.

de

sol
2

a

Em sete 'l ocai s di f erentes foram real'i zadas em torno
a 5 medidaso sendo suas orientaçõcs efetuadas com uma bús

especi almente adaptada (nrclRELLA e ;ALAMvNr, 1958).

Como o número de medidas foi muito pequeno não foi
possível efetuar tratamento estatísti co aclequado.

0 mel hor I ocal em que se consegui u observar as estra
ti f i cações cruzadas foi na reg'ião da pra'i a do Pontal . As di re

ções nes te I ocal vari am de E l,rl at,ã S 200 E, senclo a dì reção m6_

d'i a = g 460 E ou l34o - com mergulho m6A'¡o de 20o e a varia
ção no rumo do mergul hc de S 700 l^, atã S. C rumo de mergul ho,
pelo fato das medidas serem feit.as em faces de banlavento, cor
responde ao inverso do rumo que soprava o vento formador das

dunas, fi cando caracteri zado como tendo soprado de S-N prefe
rencialmente, com uma variação de S 700 W para
Estes vaJ ores corres pondem, de um modo gera'l o

obti das em outra.s dunas.

N

as

70o E at6 s-N.
ori entações

Cordões I i torâneos

Apresen tam- s e com es trati f i cações pì ano-para'l el o hg-

rizontais e estratos cruzados de pequeno ângulon mergulhando pg

ra o mar. As estrati f i cações são r gêFô'lmente, defi ni das por
uma concentracão de mi nerai s mãfi cos.

b. - Marcas 0ndul adas

Apanecem nas praias, marca.s onduladas assim6tricas
(Foto l5) com a parte mais abrupta dirigida para a ilha. As

cri stas são paral e'las , mai s ou menos reti I íneas e erodi das pe
'l a ãgua de ref I uxo das ondas. Em certos I ocai s são comuns per
furações por organismos (moluscos ?). Em outros, apresenta-se
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Foto ,5 - 0etaLh¿ dat
c4.^ 3

nd.nca.ô ondulada,t attinî.tni
zona inten-nanît

Foto 16 - lulancat on.duLada¿ com concen.tnaçã"o de ni
ne-no.i¿ peradot.Pta,La d.o ?onto.L
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Foto l7 - l,lancat onduladaô con (nagnentot vege-
td,iâ s zona. inten-no.net

toto 18 - ?equeno cu,L^o d'ã"gua qu.e- detagua nA
pnøLa, Nota-¿e o. (onnaça.o d.e pequ.en06
tennaçor e 

irlri.iTifi*ÍT.md,Lcd.E 
ondut o-'



com concentrações de minerais
ções de fragmentos de vegetais

pesados (Foto l6) e

(Foto l7).

44

concentra

par

d'ãgua prove
(Foto l8) e

Cortando transversalmente as cristas de marcas ondu
ladas, aparecem tambãm estruturas de,,sulcos de lavagem,,.Apre
sentam aspecto dendriforme, ocorrendo bifurcações a juzante
que cortam as marcas onduladas, chegando a destruí-las
cialmente.

E comum nos leitos de pequenos cursos
nientes da ilha, a presença de marcas onduladas
ãs vezes corn co0centrações de minerais pesados.

c. - Estruturas Homogãneas

Cons ti tuem as fei ções sedi mentares s i
conspícuas e freqüentes nos sedímentos da i I ha,
sentadas pel os cordões t i torãneos.

ngenõti cas mais

s endo rep re

Segundo SHROcK e TWENH7FEL, .|954 (ín SUGUIoe BANDET
RA, 1973) a ori gem destas estruturas prende-se ã zona epi ne
rítica de 0 a 40 m de profundidade, com transporte paralelo ã
cos ta e sedi mentação rãpi da.

caracterizam-se por uma distribuição caõtica das par
tículas sedimentares de granulação relativamente constante.
constituem sedimentos maciços e geralmente sem estruturas vj
síveis, em alguns locais observa-se a pnesenca de estratifica
ções c ruzadas .

d. - 0utras Estruturas

Foram observadas com relativa fneqllôncia nas praias
da ilha, principalmente nas proximidades da barra de Icapara,
estruturas denominadas "linhas de deixa,,. são constituídas
por linhas sinuosas anastomosadas, definidas por fragmentos
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TABELA I -

AMOSTRA
N[lMERO

I

2

3

4

5

6

7

I
9

l0
ll
12

l3
l4
ls
l6A
l6B
l7A
l7B
l8A

RELAçÃo DAS AMoSTRAS DE

PROCEDÊNCIA E OS

SA- I

SA. I
sA-l
sA-2
SA- 2

sA-2
SA-3

sA- 3

sA-3
sA-4
sA- 4

SA- 4

sA- 5

sA-5
sA-5
sA- 5

SA- 5

sA- 5

sA-5
SA.5

P ROCE DÊNC I A

SEDIMENT0S DA ILHA C01'IPRI DA E

PR0CESSAl'lENT0S A0S QUAIS FoRAI'l

PROCESSAMENTO

AG'

AG

AG'

AG,

AG

AG,

AG,

AG'

AG

AG'

AG

AG'

AG'

AG

AG

AG'

AG'

AG

AG

AG

Fü, I'lP

MF, MP

FM

ilF, MP

FM

MP

AI.IOSTRA
NoilER0

l8B
l9
?0

21

22

?3

24

?54

258

264
268

?74

278

28

29

30

3t
3?

33

344

( sP-s )

(sP-ss
(sP-s )

( sP-ss
(sP-s )

ARREDORES COl.I

SUBMETIDAS AS

FM

MF, MP

FM

sA- 5

sA-6

SA.6

sA-6
sA- 7

SA-7

sA- 7

sA- 7

sA- 7

sA- 7

SA- 7

sA-7
sA-7
SA -8
sA-8
sA-8
SA-9

SA.9

SA-9

SA-9

PROCEDENCIA

(SP-SS; 2,50m)

; I ,60m)

; 2,00m)

ESPECT Fr CAçoES

AI.IOSTRAS

MF, MP

MF, MP

P ROCESSA¡"IE NTO

(sP-s )

(sP-ss
(sP-s )

(sP-ss
(sP-s )

(sP-ss

AG

AG'

AG

AG

AG'

AG'

AG

AG'

AG'

AG

AG

AG

AG

AG,

AG

AG

AG,

AG

AG

AG

DE

FM

; 3rl0m)

., 2,7on\

; 2,80m)

FM

MP

MF, MP

MF, MP

( sP-s )

FM, MP

FM

-Þ
Or



TABELA I

AMOSTRA
N ('ME RO

348

354*

358**
364

368

37

38

39

40

4t
42

434

438

444

448

454

458

46

47

48

49

( con ti nua Cão )

P ROCE DTNC I A

SA-9 (SP-SS; 4,70m)
sA-e (sP-s )

SA-9 (SP-SS; 4,80m)
sA-e (sP-s)
SA-9 (SP-SS; 4,20m)
SA-IO
sA-10
sA-10
sA-lt
sA-lt
SA.T I

sA-r r (sP-s)
SA-ll (SP-SS;2,70n)
sA-r r (sP-s)
SA-ll (SP-SS; I,20m)
sA-r I (sP-s )

SA-ll (SP-SS; ?,70n1
PD-PD'

PD.PD'

PD-PD'

PD-PD I

PR OC E SSAMENTO

AG

AG

AG

AG, MF, MP

AG, MF, MP

AG, FM

AG

AG

AG, FM

AG

AG, MF, MP

AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG, MF, MP

AG

AMOSTRA
N ['MERO

50

5l
52

53

54

55

56

57

58

59

60

6l
62

63

64

65

66

67

68

69

70

PD-PD'

PD-PD'

PD-PD'

PD-PD I

SA-I2
sA-t2
sA-l 2

SA-.l3
SA-I 3
sA-13
SA-I4
SA-I4
SA.I4
SA-I5
SA-I 5

SA.I5
PA-PA'

PA-PA'
PA-PA I

PA- PA '

PA-PA I

PROCEDENCIA P ROC ESSAMENTO

AG, MF, l.lP

AG

AG

AG

AG, FM

AG

AG

AG, FM

AG, MP

AG

AG, FM

AG

AG

AG, FM, MP

AG

AG

AG

AG

AG, MP

AG

AG, MP Þ\¡



TAB T LA

AMOSTRA
N IIME RO

71

7?

73

74

75

76

77

78

79

80

8l
82

83

84

85

86

87

88

89

90

9l

I ( contì nuaCão)

PROCEDÊNCIA

PB-PB I

PB-PB I

PB-PB'
PB-PB'
PB-PB I

PB-PB'
PB.PB'
PC-PC'

PC-PC,

PC.PC'

PC-PC,

PC-PC'

PC-PC,

PC-PC I

PC.PC'

PC-PC,

PC-PC'

PROCE S SAMENTO

AG

AG

AG

AG, MP

AG

AG, l.tF, MP

AG

AG

AG

AG

AG , MF, l,lP

AG

AG

AG

AG

AG , MF, MP

AG, MP

AG

AG, MF, MP

AG

AG

AMOSTRA
NITMERO

92

93

94

95

-?6

97

98

99

100

r01

102

103

I04

't05

106

Barra do Ri bei ra (AP )
Barra do Ribei ra(AP)
Barra do Ribeira(AP)
Estrada: Iguape-Pari-
quera-Açu, 7 km de
I guape (AP )

Estrada: Iguape - Pari
quera-Açu, 22 km dã
Iguape (AP )

sA- 3

sA-2
SA-I
SA-6

SA- 8

SA-IO
sA-l 2

Banco de areia: Local
- Extremo sul da ilha
Comprida (AP)

Prõximo ao rio Nõbre-
sa (AP)
-ÇInicio do rio Boguaçu
(AP )
Pouco ao sul da i I ha
do Papagaio (AP)

Pa rte norte da i I ha
do Papa gai o ( AP )

Apõs a ponta do Frade
(AP)

Pr6xi mo ao I ocat da
amos tra número I 05
(AP)

PROCEDENCIA PROCESSAI{ENTO

AG,

AG,

AG'

AG,

AG'

AG'

AG,

AG'

AG'

AG'

AG,

AG

AG,

AG

AG

MF

FM

FM

FM

FM

FM

Fl'l

FM

FM

MF, MP

FM

Fl"l

Þ
oo



TABTLA I (continuação)

AMOST RA
N ttt'tE R0

107

ì08

109

I t0

ill

PROCEDENCIA

Ubat

Ubat

2 km
tub a
B arr
deI
I I ha
xi mo
char

u

u

ba (AP)

ba (AP)

ao norte de Uba
(AP)

de Icapara(Ilha
uape) (AP)

de Canan6i a: prõ-
ao porto do Ba-r (AP)

a

I

ô

PR O CE SS AME NTO

AG, MF, MP

AG

AG, FM

AG , MF, MP

AG, MF, MP

*354 SA-9

**358 SA-g

Processamento: AG

FM

MF

MP

(AP)

(SP

(SP

tra

AI4OST RA
NIIME RO

112

il3

Amos

-s ) :

-SS;

Seção perpendi cul ar ã seção

4 ,80m) : Seção perpendi cul ar

pontual

Anãl i se granulomõ'tri ca

Foraminíferos e Tecamebas
Morfoscopi a

Mi nerai s pesados

PROCEDENCIA

I I ha de Cananãi a: prõ'
rno ao porto de Bacha
rel (AP)

Es trada: Ca nanãi a- por
de Cubatão( i I ha de C

nané'ia (AP)

il4
Es trada: Cananãi a-porto
de Cubatão ( i I ha de Ca-
nanãia) (AP)

PROCESSAMENTO

9

a

xl

- superfíci e

seção 9 - subsuperfÍcie

AG, MF , I'lP

AG
to
a-

AG, l4P

Þ
tO
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de materi ai s I eves , comumente res tos vegetai s , que são dei xa
dos pelo recuo das ondas, durante a marã vazante.

Aparecem tambãm nas pra'ias com rel ati va f reqtlônci a

montícul os de arei a formados por um i nvertebraclo denomi nado
"Arenícola" (Foto l9).

3. - METODOS DE LABORATÕR I O

3.1. - ANALISES GRANULOMÉTRICAS

Estas
cas , cons ti tuem

utilizado para
res cl ãsti cas.

anãl i ses,
um procedi

a caracteri

tamb6m denomi nadas anãl i ses mecâni
mento de I aboratõri o f req lJentemente
zação textural das rochas sed.imenta

Em relação aos estudos 'l i gados aos problemas de se
dimentação estas anãlises permi tem:

a) caracterizar e classificar os sedimentos com o

minimo de subjeti vi dade;

b ) corre I aci onar sedi men tos de di fe rentes ãreas por
meio de tratamentos estatisticos adequados;

c) dar i d6ias rel ati vas mui to aproxi madas sobre di
ferentes va'l ores de permeabil'idade e porosidade
dos sed'i mentos;

d) i nferi r i d6i as rel ati vas ã gônese dos sedi mentos,
no que diz respeito ao modo de transporte e depo
sição;

e) preparar os sedimentos para outros tipos de estu
dos , tai s como: de mi nerai s pesados, textura sg
perfic'i al de grãos, etc. (Segundo suGUro, ì973:
38-3e).
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As anã1 ises granulom6tri cas real i zadas durante a

execução des te es tudo permi ti ram cumpri r com a mai or parte das
finalidades acima previstas conforme serã vjsto em detalhe nos
ca pítu I os se gui n tes .

As anãl i ses, num totar de 126, foram fei tas pe'r o
processo convenciona'l de pjpetagem (apenas quatro amostras:
102, 104, 109 e tl3), para partícuìas menores que 0,062 ffifi, e
penei ramento ( todas as amostras ) para partícu'l as mai ores que
aque'l as di mensões. 0 tempo de penei ramento f oi de l5 mi nutos .

As anã'l ises foram
los de 1/2 Ø nas classes de

di mensi onadas por pi petagens
escal a granul om6tri ca usada

efetuadas, tendo-se usado i nterva
penei ramento, e 1 ,0 B nas c'l asses
, guê são os intervalos usuais. A

foi de wENrwoRrH (1922).

3.2. - PNNÂMETROS ESTATfSTICOS DE FOLK E I',IARD

As f reqtlãnc j as de di stri bt¡i ção granul om6tri ca são
cal cul adas em termos porcentuai s , tendo-se para cada amos tra
as p0rcentagens em peso de di ferentes i ntervalos granulomãtri
cos. As f reqtlônci as parci ai s dos i nterva'los granul om6tr j cos
sã0, em segui da, somados sucessi vamente, tendo-se as freqüân
ci as acumul adas. Estas são lançadas em papel de probabi'l i da
de aritm6tica com va'l ores de diãmetro na escala Ø, ao .longo 

do
ei xo das abci ssas , crescendo da di rei ta para a esquerda e as
f reqllências acumuladas das classes, crescendo de baixo para c.i
ma ao I ongo do e'i xo das ordenadas.

Do grãfico são extraídos os valores de diâmetro em

escala Ø, correspondentes a S%, 16%, ZS%,50%,75%, g4% e 95%

da di stri bui çã0, QUê são os dados necessãri os para ca'l cu'l ar os
parâmetros granulomõtrjcos sugeridos por FzLK e ttARD (1957).
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Usando-se estes parâmetros, ã possível descrever os

sedimentos em termos de suas vãrias propriedades l.i,gadas ã dis
tri bui ção granul omõtri ca, ì ncl ui ndo o di âmetro m6di o, grau de

seleçã0, grau de assirnetria e a curtose.

Em s egui da sao

dos de cãlculo de cacla um

significados. 0s valores
sados serão di scuti dos em

apresentados resumidamente os m6to
dos parâmetros e os seus respecti vos
encon trados para os s edi men tos ana I i
ca pítu los posteriores.

3.2,L. - DIÂMETR.o MÉDro (trz)

0 diãmetro mãdio 6 calculado peìa relação:

,r- =Qla * Øso * Øt:4

3

Es te valor õ propos to
razoãvel para I/3 mais grosseiro
fino, enquanto que ØUO f ornece
rio, dando assim uma visão nais
ção.

porque Ø16 define uma mõdia
da amostra e ØrO para 1/3 mais

uma m6di a para I /3 i ntermedi ã

compl eta da curva de di'stri bui

Geo logi camente, ele reflete a

nho das particu las nos sedimentos, sendo
suprimento do materjal , pelo processo de

ci dade da corrente.

3.2.2. - DESVTo rennÃo 1or¡

méd ia geral de tama

afetada pel a fonte de

deposì ção e pel a velo
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FOLK

de seleção a que
pel a fõrmul a:

eWARD (1957) sugeriram
e I es denomi na ram de des vi o

o uso de uma medida
padrão, que 6 dado

oI =

0s resul tados
posta, devem ser discutj
rj da por aquel es autores
limites:

Øgs - Øs

616

obti dos, uti I i zando-se a fõrmul a pro-
dos usando a escala quantitativa sugg
r QUê apresenta os seguintes valores

Øaq - Øta

ol menor que

0,35 a

0,50 a

I,00 a

2,00 a

maion que

0n35

0,50

1,00

2,00

4 ,00

4 ,00

mui to bem sel eci onado

bem selecionado

moderadamente sel eci onado

pobremente sel ecionado

mui to pobremente selecionado

extremamente mal sel eci onadooI

3,2,3. - GRAU DE ASSIMETRIA (SKI)

0 parametro que

cul ado pel a fõrmul a:
define o grau de assimetria õ cal

sKI =

FOLK

I a quanti tati va

mentos:

Ølo + Øaq - ? øs+Øg5-2Ø50
z(Øgs - Øs)

Øso
+

2 (Øeq - Øta)

e I^IARD ( op. cit, )
para descrição do

apresentaram
grau de assi

tamb6m uma esca
metri a dos sedi
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SKI entre - I,00

- 0,30

- 0,10

+ 0,10

SK, entre + 0,30

e - 0,30

e - 0,10

s + 0,10

e + 0,30

e + I,00

KG menor que 0,67

0,67 a 0,90

0,90 a I,ll
l,1l a 1,50
1 ,50 a 3,00

Kn mai or que 3,00

assimetria mui to negati va

assimetria nega ti va

aproxi madamente s i mõtri ca

assimetria posi ti va

assimetria mui to pos i ti va.

mui to plati cúrti ca

platicúrtìca

mesocúrti ca

ì eptocúrtì ca

mui to I eptocúrti ca

extremanente I eptocúrti ca

3,2.4 . - CURTOSE (Kc)

A curtose 6 uma medida estatística que retrata o grau
de agudez dos pì cos nas curvas de di s tri bu i ção de f reqtlônci a.
Geralnente computa a razão entre æ dispersões ( e s p a I h a me n t o ) n a

parte ce ntra I e nas caudas das curvas de di s tri bui ção,

Segundo Fr¿r e û|ARD (1957 )

mula:
ã cai cu l ada pel a fõr

v-
''G -

Øgs - Øs

2,44 (ø75 - ØZS)

Para considerações descritivas das variações de cuI
tose nas amostras de sedimentos, pode-se usar a escala sugerì
da pe1 os autores ci tados, que 6 a seguinte:
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3 . 3 . _ I'ìÉT ODO GRAFI CO DE SAIíU

0 mãtodo de tratamento estatístico
SAHU (1964), mostra muito bem as diferenças
cosidade e as suas relações com os ambientes
formações sedi mentares.

desenvol vi do por
de energi a e vi s

de depos i ção de

Em resumo' o mãtodo consiste na combinação dos parã
metros Mz, o, e Ke de For.,K e VARD (1957), organizando-se assim
um grãfico empírico, onde estão dispostas linhas de demarca

ção entre diversos ambientes de sedimentação e indicações dos
sentidos de aumento de fluidez e energia do meio de deposição.
0 desvio padrão da assimetria (sKI) mostrou recobrimento de
vãrios ambientes e, portanto, foi abandonado como fator não
significativo para interpretaçã0. Entã0, utilizando resulta
dos de anãtises granulom6tricas de amostras de sedimentos atua.is,
de ambi entes de sedi mentação conheci dos , e empregando um tes
te estatTsti co chamado anãl i se di scri mi natõri a mul ti vari ãvel ,

o autor experimentou vãrias combinações para os parâmetros þ12,

o1. KG, tendo encontrado a melhor discriminação entre os di
ferentes ambientes, assim como entre os di versos processos de
posicionais colocando-se os valores:

{Ç2t*,H, lofrr

em papel de grãfi co bi I ogarítmi co, I ançando-se pri mei ro em

ordenada e o segundo em abci ssa. 0s si gni fi cados dos parâme
tros aci ma são:

'n-
-LoI

t{rn¡ 
=

m6cii a das vari ânci as de um

tras,sendon>2
desvio padrão dos valores
mesmo conjunto de amostras

conjunto n de amos

de curtose des te
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medesvi o padrão dos val ores
dios deste mesmo conjunto

de di ãmetros
de amos tras

t(o 2
I) = desvj o padrão dos val ores de vari ãnci as

te mesmo conjunto de amostras.

A efi ci ãnci a deste rnõtodo tem si do comprovada por vã

rios autores. Como exemplo tem-se a apìicação do processo pa

ra di sti ngui r sedimentos extremamente bem seleci onados nesta
região (Canan6ia - Iguape), resultantes do retrabalhamento da

Formação Cananãi a, gu€ mostram tênues modi fi cações texturai s,
quando passam para os vãri os subambi entes atuai s, mas jã sufi
ci entes para apresentarem mudanças radi cai s de comportamento
quando s ubmeti dos ao teste estatísti co de sAHu (sucuto" t 971

e, SUGUfO e PETRT, .l973). Recentemente esta eficiência

des

do

m6todo foi demonstrada novamente na i nterpretação dos sedi men

tos atuai s que cons ti tuem os subambi entes atuai s do del ta do

Rio Doce ( sucuto e BANDETRA, 1973).

3.4. - 140RF0SC0PIA D0S GRA0S DE QUARTZ0

A forma e arredondamento dos grãos de quartzo de

areias têm sido usados hã muito tempo para decifrar eventos de

posicionais. Sabe-se guê, no momento, os dados sobre forma e

arredondalnento e seus si gni fi cados geol õgi cos são 'i ncompl etos
e portanto 6 di fíci I aval iar suas propriedades.

0 arredondamento aparentemente é um bom índice de

turi dade de um sedi mento. Somente areias retrabal hadas em

ri os ci cl os sucessi vos ã que apresentam grãos moderadamente

bem arredondados.

Jã a esfericidade reflete muito as condições de depo
sição no momento da acumulação, embora, em grau mais limitado,

ma

VA

o,
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seja modi fi cado tambãm por abrasã0.

Não havendo modi fi cações i ntroduzi das por proces sos

de abrasão, a forma final do grão de areia parece ser determi
nada pel a forma ori gi nal . Sua i mportânci a rel aci ona-se maj s

na hi s tõri a do sel eci onamento granut omãtri co das partícul as ,

sendo menos signìficativa para relatar a histõria da abrasão
dos sedimentos (sucuto, 1973: 97 -l 20) .

Durante a determi nação da es feri ci dade e arredonda
mento, foi uti I i zado o método de comparação vi s ual segui ndo es

calas descritas ín SUGUI0 (op. cit.).

0s estudos foram desenvol vi dos nas frações 0,250
'0,125 mm e 0,'l 25 - 0,062 ffifi, usando'l upa estereoscõpica (au

mento de 25 X). Para cada intervalo granulom6trico de cada

amostra foram efetuadas 1 00 determi nações.

Na representação grãfi ca e tratamento estatísti co,
foram utilizados m6todos descritos por KRUMBETN e sLoss (1963)

Foram construídos histogramas e curvas acumulativas que expres
sam a distribuição dos valores de esferic'idade e arredondamen-
to.

As curvas acumul ati vas são desenhadas em papel
probabilidade aritmética, seme'lhante ao mêtodo utilizado
dados de anãl i ses granul om6tri cas , com a úni ca di ferença
abci ssa ( val ores de esferi ci dade ou arredondamento) não

de

para
que a

6

e

AS

ob

transformada em I ogaritmo. Para os cã1 cul os de esferi ci dade

arredondamento m6di o, medi ana e des vi o padrão, uti I i za-se
linhas de porcentagem .l6, 50 e 84%. A partir destes dados

tem-se os val ores:

Arredondamento ou esferi c'idade medi ana = XSO

Arredondamento ou esferi ci dade mãdi a = ( Xgq + XIO)
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Desvi o padrão do arredondamento ou esferi ci dade

(xa+ - xlo)

2

Este tratamento foì apf icado ãs 22 amostras nrs. 3,
6, 12, l6A, '168, 25A, 258,36A, 368, 42,48, 50, 76, Bl, 96,
89, 92, l0l, 107, lì0, lll e ll2; conrespondendo a fração leve
das uti'li zadas para a separação dos mi nerai s pesados.

3.5. _ ANALISES DE 1'lINERATS PESADOS

Es te es tudo
gui ntes objeti vos :

a ) conh ece r
tos, para rel aci onar ã

pãcies presentes, e;

foi executado pretendendo ati ngi r os se

a cons ti tui ção mi neral õgi ca dos sedi men

maturi dade mi nera'lõgi ca e, número de es

b ) obter dados possivei s para
paleogeogrãfica (derivaÇã0, d'i stância de

ajudar a i nterpretação
transporte, etc.).

Foram es tu cladas

versos subambjentes cleposì

Nos sedjmentos,
em duas frações: de 0,250
metro.

33 amos tras , representati vas dos

ci onai s da i I ha Comprj da.

os m'i nerai s pesados f oram separados
a 0,125 mm e 0,125 a 0,062 mm de diâ

di

A separação dos minerais pesados foi feita com auxì-
I i o de bromofõrmi o, segundo a tõcni ca des cri ta por KRUMBE.TN e

PETTTJ0HN ( 
.l938) . Depoi s os opacos magn6t'i cos foram el i mi na

dos com um imã de bolso. Em seguida, apõs uma conven'iente quar
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teação sucessiva ating'iu uma quantidade em torno de .l50 a 200

grãos, os rninerais foram montados em lâminas de v'i dro usando-

-se como meio de montagem o bãlsamo do Canadá. A segu'i r, fo
ram feitas as identificações e a sttbseqllente contagem de 100

grãos de minerais transparentes, correndo-se sistematicamente
a I âmi na sobre a pl ati na do mi croscõpi o petrogrãfi co com auxí
l io clo "charriot".

3.6. - ESTUDO IIOS FORAI'IINf FEROS

Foram es tudados os forami níferos i ntegrantes de co

muni dades bênti cas , col etadas na zona i nt.er-mar6s , e nos man

gues si tuados na regì ão W da i I ha.

0 j nventãri o foj qual i tati vo e quanti tati vo. Vi sou-

-se conhecer as esp6ci es e as característi cas das associ ações

ecc¡lõgicaS destes mjcrorqanismos hêstes subambientes.

E essenciat ãs interpretações paleoecolõgicas fei
tas a parti r de assemhl 6i as fõssei s , o conheci mento das asso

ciacões viventes, poF subambiente específico. Estudos iã rea

I i zactos, de foraminíferos cenozõicos, por PETRI ('l 954 e 1957)

e VÍEiRA (1974) apontam como locais de deposiCão, subambien

tes como os aqui enfocados.

As zonas i nter-mar6s são compl exaS por Serem influen

ciadas tanto pelo occano (aCão de ondas, marés e correntes),
como pelo continente (aporte de ãguas doces com nutrientes e

clãsticos terrígenos). Iclentìficã-las nas pesqttisas paleonto

1õgicas -e'importante quando se a.'lmeia definir as posições das

linhas de costa ou margens continentais.

Por outro I ado , os fo ramj niferos se p res tam a i ntef
pretações da Cinâmir::a amb j ental e esta inf lui na sedimentaçã0,
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tema estudado neste trabalho.

As amos tras foram co I etadas

Região E da ilha

nas seguintes condições:

Ng das Amostras

A - I'tarã Al ta:

I inha de dei xa

1,5 m de profundidade

B - Ma16 Baixa
'l inha de deixa

banco de areia

1,5 m de profundi

l, 4,7
mar 93, 94, 95

10,

40,

I00

mar 96, 97 , gB, gg

102,.l04, 'l0g

13, lg, 22,29,31, 37,

54, 57,60, 63

no

dade no

i t haRegi ão l^l da

C - Mangue

Foi empregada a tãcnica de wALroN (19b2), para o re
conhecimento dos forarniníferos vi vos.

A fração inicia'l de cada amostra, de onde os fora
. 1^mrniferos foram triados e contados, foi fixada em l0 cc de se

di mento úmi do . ts te vol ume tem s i do ernpregado por mui tos au
tores (/yALA-cASTAfrARES, .l963 e pETR.T, 1973).

As mal has uti I i zacas por processo de pene'i ramento
ram de 0,062, 0,'125 e 0,250 mm.

Em virtucje da escassez de espõcinres nas amostras,tor
nou-se inconven'iente a representação das freqüências peì a por
centagem de cada es¡rêc'in,e em unìa ¡nesnìa associação, tendo sido

fo
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empregada a simbo'l og'i a que segue:

MR

R

E

F

A

(mrli to rara)

(rara)

(escassa)

(f req tlen te )

( abundante )

't - 2

3- 5

6 - 15

t6 - 30

mais de

especlmes

esp6cjmes

especrmes

especlmes

30 esp6cirnes
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CAPÍTUI,O III

RESIJLTAf)OS E DTSCUSSõES

ANAt I SES GRANULOMÉTR I CAS

As anãl i ses crranul omb-tri cas, nrJm total cle l26 amos
tras, foram feitas pelo proceseo convencional de peneiranrento
122 amostras e apenas 4 amostras (nrs. 102, I 04, 109 e I 1 3) ,
por pi petagem.

Por peneiramento as partículas foram dimensionadas
em intervalos de 1/Z ø e por pipetagem, os intervalos de subdi
visão foram de 1 ø.

1.1. - CURVAS ACUfVIULATIVAS

0s res ul tados das anã'l .i ses
i ni cial mente 1 ançados em curvas acumul
buição granulom6trica representada na
conforme m6todos convenci onai s.

granul omãtrj cas foram
ati vas, sendo a di stri
escala de r^IENT[^/oRTH (lgZZ),

De acordo com a provenjência das amostras, as
vas foram reun i das em doze grupos di fenentes :

cur
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amostras col etaclas a I ,50 m de prof undi da
a

II - amostras coletadas no nivel de marã baixa

GRUP0 III - amostras coletadas no nível de marã alta
- Figura 5.

GRUP0 IV - amostras co'letadas junto aos cordões I jtcr

râneos - Figura 6.

GRUPO

de (no mar ) - f:i

GRUPO

- Fi gura 4.

GRUPO

dões litorãneos
amos tras col etadas

gura 7.

amos tras col eiadas
Fi gura B.

na sr¡perficie dos corV-
-Fi

GRUPO VI

cordões I i torâneos

GRUPO V I

PA' - Fi gura 9.

em s ubs upe rf ic'i e dos

I - amostras do Perfi'l de Amos tra gem PA

GRUPO

PB' - Figura 10.

GRUPO

- Figura'l 1.

GRU PO

- Figura 12.

V I I I - amos tras do Perfi I de Amostragem PB

IX - amostras do Perfil cie Arnostragem PC - PC'

X - anìostras do Perfil de l.mostragem PD - PD'

GRl.lP0 XI - amostras pontuais da neg'ião oeste da ilha
e do banco dc areja " Figura I3.

GRUP0 )(I I - amostras pontuai s de sedimentos associa
dos a ãrea de tnabal ho - F'i gura I4.



o,
(t)

E

Fig. 3-CURVAS ACUMULATIVAS DAS FREQUENCIAS
GRANULON¡ETRICNS DAS AMOSTRAS COLE -
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Fig. 4-CuRvAS ACUMULAT|VAS DAS rnEoiJÊlrlcras
GRANULomÉrntcAS DAS AMosTRAS coLE -
TADAS No ruívrl DE unnÉ BAtxA
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Fig, 5- CURVAS ACUMULATTVAS
GRANUTOUÉTNICAS DAS
LETADAS No ruívrl DE

DAS FREQUENCIAS
AMOSTRAS CO _

MARE ALTA.
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Fig 6. CURVAS ACUMULATIVAS DAS FREQUENCIAS
GRANULOMEÏRICAS DAS AMOSTR,AS COLE-
TADAS JUNlo Aos conoóes lrroRÂruEos
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Fig. 7-cuRvAS AcuMuLATrvAS DAS FREouÊrucras
GRANULOMETRICAS DAS AMOSTR AS CO -
LETADAS NA supEnríöre Dos coRoÕeslr
ronÂrueos

CI
¿
t-
,.J
:)

3()

()
U)
trl

-o-
ã
lrJ

ã
UJ(9

Éz
LrJ(J
É.()
ù

fl
ìA- t7A



Fig. S.CURVAS AC,UMULATIVAS DAS FREOIJÊruCrAS
GRANULOMETRICAS DAS AMOSTRAS CO
LETADAS N¡ suB-supenrícre Dos coR
oÕes uronÂruEos
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Fig 9-cuRvAS AcuMuLATrvAS DAS FRrouÊlrq¡s
GRANULo¡¡Érnrcas DAS AMosTRAS Do pER
FIL DE AMoSTRAGEM PA - PA'
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Fig'. lo-cuRVAS AC!.JMULATIVAS DAS FREOUÊNC|AS
GRANULOMETRICAS DAS AMOSTRAS DO

PERFIL DE AMOSTRAGEM PB-PB'
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Fig l-cuRvAS ACuMuLATtvAs DAS FREouÊrrclas
GRANuLorvrErnrcas DAS AMosrnaïõo -
PERFIL DE AMOSTRAGEM PC-PC'
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Fis. 12-cuRvAS ACUMULATTVAS DAS FRrOúÊruCras
GRANuLoruÉrnrcas Do pERFtL DE AMos
TRAGEM PD - PII',
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Fig 13- CURVAS ACUMULATIVAS
CIAS GRANULOMETRICAS
PoNTuArs DA Áne n DE

DAS FREOuÊru -
DA AMOSTRAS

TRABALHO.
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Fig. r4-cuRvAS AC.UMULATTVAS DAS FREQUÊruC|AS. GRANULOMETR ICAS DAS AMOSTRAS PON-
TUAIS DE SEDIMENTOS ASSOCIADOS A ¡í.
REA DE TRABALHO.

o
t-

oo,J
:)
)o
o
Cn
td
ù

3u,
ld
(9

Éz
UJ()
æ.o
(L

89

fr
a"'

88

+1.5 +2.O

EscALA 0
+3,5



76

As curvas acumu'lati vas dos dez pr i mei ros grupos rnos

tram grande r,¡ni formi dade, a'l gumas jã enquadradas nos grupos I l
e 12, sendo naturalmente de ambientes de sedimentação ( banco
de areia, mangue e f luvia'l ) distintos dos outros grupos de

amostras, exibem distribuição granulom6trica bem diferente.

I.2. - NÚt"tERO DE CLASSES TEXTURAIS

0 número de intervalos da escala de tlTNTW0RTH (1922)
que traduz o núnre''o de cl asses texturai s ma'i s f reqllentes,envo'l
vido em uma amostra cle sedimento sugere nruitas vezes, o grau
de competênci a do agente deposi tante em se'leci onar o materi al
transportaclo, ou entã0, ref'l ete transporte excessivamente cur
to, para que possam entrar em jogo quai squer mecani smos de se

1 eção das pa ntícul as .

Re'l ati vamente I i m'i tada foi a f reqtlânci a de casos com

di ferentes números de c I asses texturai s.

Das 126 amostras anal ì sadas, 70 correspondendo a 55%,

apresentam apenas duas c'l asses texturais; 50 amostras (39,7%)
possuem três classes e as outras 6 amostras variam de quatro a

sete cl asses. Este grupo possui dor de mai or número de c'lasses
estã representado da seguj nte manei ra:

0s fatos enumerados

mui to benr selec'ionados.

(nrs. 100 e '104)

(nrs. 90 e 1.l0)
(ne 102)

(na ll3)

com quatro
com cinco
com seis
com se te

classes
cl asses

classes
c'lasses

2 amos tras
2 amos tras
I amostra
I amostra

sugerem que os sedi mentos são
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1.3 - DTSCUSSAO DOS

ESTATfsrlcos
RESULTADOS

DE F)LK e

DE PARAITETROS

WARD

1.. 3. ]- . - DIÂMET]RO MÉDIO (MZ )

Para os sedi mentos da i I ha compri da e arredores , as

amostnas analisadas apresentam variações muito pequenas do diâ
metro mõdi o:

areia muito fina (3 a 4 Ø) ã areia fina (Z a 3 Ø),sen
do es te o i nterval o predomi nante.

A part'ic'ipação de sedi mentos com di âmetros di f eren
tes 6 bem pequena. tendo-se apenas 3 amostras onde predomi nam

a freqtlência de clãsticos finos (argilas).

0bteve-se para a cl asse arei a f i na (t I'l amostras )

freqtlância dc 88%; para areia muito fjna (.l2 amostras) g,6%
para a classe arg'i 'l a (3 amostras) 2,4%.

0s valores do diãmetro m6dio foram p'lotados em grãri
cos segui ndo a ori ent.ação S - N.

ltlas abci ssas foram pl otados seus valores na escal a

Ø; nas ordenadas as amos tras, ori entadas segundo ãque'ra di re
ção obedecendo a distância entre os pontos de amostragens.

A Fi gura l5 formada pe'los perf i s das amostras col eta
das a:

.l,50 
nì de profundidade no mar - A

nivel de nla16 baixa - B -r

a

e
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nivel de ma16 alta - C - e

zona dos cordões 'l i torâneos - D - r

mostram que seus

0 grupo A possui

As amos tras col etadas
ficie (Figura lB) dos cordões li
mento seme'lhante.

valores diminuem de S - N.

di ãmetro mai or em reìação aos 0u

tros.

0s grupos B, C e D, possuem diâmetros dentro de uma

mesma vari ação, mas todos se si tuam entre arei a fi na e mui to
fi na.

0 conj unto dos perfi s de amos tragens ( Fi gura I 6 ) evi
dencia de um modo gera1, a diminuição de seus valores em dire
ção ao N.

no topo (Figura 17) e subsuper
torâneos tamb6m têm comporta

Quando consi deradas apenas as seções i sol adas , 0s

valores situam-se dentro de limites pr6ximos. Agrupando-as,ve
rifica-se diminuição dos valores tambõm em direção ao N.

As amostras coletadas em subsuperfície apresentam
mesmo comportamento.

L,3.2. - DESvI0 PADRÃo (or)

Predomi nam amostras do ti po mui to bem selecionado,
que chega a 75,4%, s€9uido de bem selecionado 18,3% e moderada

mente selecionado 6,3%.
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Este últinro
região S da i'lha (nrs
dões 'l i to râneos (n rs .

e do Rio R'ibeira (nA

0s va ì ores
em grãfi cos tentando

grupo representa amos tras col etadas na

. 59, 65 e 99), subsuperfície dos coI
348 e 368), do banco de areia (nQ 100)

e0).

do des vi o-padrão tambõm f oram p'l otados
mostrar as variações S - N.

Nas abcissas foram pìotados os seus valores na esca
la Ø; nas ordenadas, as amostras orientadas de S - Nn obede
cendo a distânci a entre os pontos de amostragens.

A Fi qura I 9 formada pel os perfi s das amostras col e

tadas a:

1,50 m de profundidade no ntar - A )

nivel de marã baixa - B -r

nível de ma16 alta - C - e

zona de cordões litorâneos - D - ;

mostra que o desvjo-padrão varia entre os limites 0,.l5
- 0,60 ø. Ao S os seus limites situam-se entre 0030 - 0,60
e ao N, entre 0,1 5 - 0,30 ø.

Es tes val ores evi denci am um aumento da se1 eção ru
mo ao N.

0s perfìs das amostras coletadas no topo(F'i gura 20)
e em subsuperfície (Figura 21) dos cordões litorâneos, eviden
ciam a melhor seleção das amostras do topo (inf'l uência eõ'l ica)
pri nci pal mente das col etadas ao norte. 0s I i rni tes varj am en

tre 0,205 - 0,355 ø.

Ø
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As de substrperficie apresentam menor seleção, princi
palmente as coletadas mais ao S, varjanclo entre O,Z?-0 - 0,520 ø,
os val ores do desvi o-padrão.

0 conjurrto formado pelas amostras dos perfjs cle amos_

tragens (Figura 22) mostna a variação do desv'io-padrão entre
os limites 0,.l5 - 0,45 ø, sendo que o desvio-paclrão mõd.¡o si
tua-se em torno de 0,27 Ø.

14aiores variações encontranl-se no ambiente praia'l .

0s valores são menos variados no interior da ilha, prêdominan-
do 0,27 Ø.

1.3.3. - GRAU DE ASSIIIETRI¿\ lsrr)

Este panâmetro é in¿i
tro m6¿io da medi ana. Quando a

doi s parâmetros co i nc i dem, não

afastamento do diâme

ção 6 simétrica, os

portanto, assi metria

cado peìo
distribui

exi s t'indo,

Se os resultados forem positivos a amostra possujra
na curva granulomãtr.ica, uma cauda de material mais fjno; se
os resultados forem negativos, a cauda estarã do lado dos rnate
riais mais grossos.

das foram
0s

OS

resultaclos encontrados para as amostras analisa
seguintes:

- assi metri a muj to negatj va

- ass i metni a negati va

- a proxi madamente s i métri ca

- assjmetrja posìtìva

- assimetni a mui to posi t'i va

3,?%

4,8%

47 ,6%

35,7%

8,7%



VARIABILIDADE DE PARÂMETROS GRANULOMETRICOS

A M O S T R A S.

95, 94, 93, 96, 97, 98, 99
l, 4, 7, lO, 13, 19,22r?8r31r 37, 49r54r 57,60163
?, 5, 8, l¡ , l4r 2Or 23r?9r32, 38,41, 55, 58, 61, 64
3, 6, 9,12, 15, 21, ?4r3}r33,39,42156,59r 62,65

A-
B-
c-
D-

(Ccilculos de porômetros seg. FOLK e WARD 1957)

E - 16 A,
F-25A,
G-34A,
H-434,

l- t6B,
J - 25 B,
K-348,
L-438,

LEGENDA

t7 A,
26 A,
35 A,
44 A,

r8A
274
364
454

t7B, 18B
268, 278
358, 368
44F , 458

CONDIçÕES DE AMOSTRAGEM

l,5O m. de prof undidode (no mor)

Nível de rnord boixo
Nível de rnord olto
Zono dos cordóes liforôneos

Sugerfície dos cordões li?orôneos

Figs -15o22

Subsuperfície dos cordões litorôneos

G'
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1.3.4. - cuRrosE (Kc)

0s valores de curtose
taram a segu'i nte f reqtlânci a de

mui to pl ati cúrt'ica

pl ati cúrtj ca

mesocúrti ca

'leptocúrti ca

muito 'leptocúrtica -

para as 126 amostras apresen
di s tri bui ção:

0,90%

1 0,30%

46,00%

35 ,00%

7 ,90%

Es tes res ul tados mos tnam
cos extremamen te ace ntuados dando

ti ca e I eptocúrti ca , evi denc i ando
di mentos.

que as curvas possuem pl
com isto as c'lasses mesocúr
ass i m a boa se 1 eção dos se

2. - APLTCAçÃ0 D0 MÉTODO DE SAHU

0 prime'i ro passo na apìicação do processo, consis
tiu em organizar as amostras em grupos, procurando verj fjcar
a variação de energia e viscosidade dentro de um mesmo ambien
te e, em segui da, a caracteri zação dos subambj entes .

0s grupos ti veram a segui nte organi zação:

a ) Vari ação de energi a e vi s cosidade dentro de

mesmo amb'iente:

GRUPO I

GRUPO I I

Amostras: l, 2, 4 e 5.

um

Amostras: 7, 8, l0 e l'l
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GRUPO I I I

GRUPO I V

GRUPO V

GRUPO VI

GRUPO V I I

GRUPO VIII

GRUPO I X

GRUPO X

GRUPO XI

GRUPO XI I

GRUPO XI I I

GRUPO XI V

GRUPO XV

GRUPO XV I

GRUPO XV I I

GRUPO XVIII

Amostras: .l3, 14, 19 e 20.

Amostras: 22, 23, 28 e 29.

Anostras: 31, 32, 37 e 38.

Amostras : 40, 4l , 54 e 55,

- Amostras: 57, 58, 60 e 6l

- Amostras: 88, 89 e 90.

Amostras: 110, lll, ll2, 113 e ll4.

Amostras: l6A, l7A e l8A.

- Amostras: 254,264 e 274.

- Amos tras : 344, 354 e 364.

Amostras: 434, 444 e 454,

- Amostras: |68, I7B e i 88.

Amost,ras t 258, 268 e 278.

Amos tras: 348, 358 e 368.

Amostnas: 438, 448 e 458.

Amostras: I01, 103, 105 e l07.
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b) Caracteri zação dos Subamb i entes :

GRUPO XIX - Amostras: 93, 94, 95, 96, 97, gB

99.

GRUPO XX

GRUPO XXI

GRUPO XXI I

GRUPO XXI I I Amostras: l6A, l6B, l7A, l7B, 184,
l8B, 25A, ?58, 27A, 278, 34A, 348,
354, 358, 36A, 368, 43A, 438, 44A,
448.

GRUPO XXI V

GRUPO XXV Amos tras : l6B, I78, IBB, 258 , 268,
278,348,358, 368,438, 448 e 458.

2.7. - ANALISE E DTSCUSSÄO DOS GRUPOS

Todos os a gru pamen to s das amostras anal i sadas
tri buem-se nos subambi entes: praial, mar raso e eõl i co,
trando ce rta homogeneidade de vi scosi dade bai xa.

0bserva-se na anãl ise da Fi gura 23, a di stribuição
dos grupos em rel ação ao a umen to da energi a.

Amos tras : l , 4, 7, I0, .l3, 19, ZZ,
28, 3l, 37, 40, 54, 57, 60 e 63.

- Amostras: 2, 5, 8, ll, .l4, ZO, 23,
?9' 32, 38,41, 55, 58,71 e 64.

Amostras: 3,6,9, 12, 15.'21 ,24,30,
33, 39, 42, 56, 59, 62 e 65.

Amostras: l6A, l7A, I84, 254, 26A,
?74, 34A, 35A, 36A, 43A, 44A, 45A.

di s

mos
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E importante ressaltar que es te aumento de energi a

caracteri za o retrabal hamento i ncessante dos sedi mentos anal i
sados.

Todos os subambi entes apresentam, portanto, unì formi
da de em rel ação ã viscosidade (baìxa) e ,rari ações de energia.

Des taca- s e des te contexto, o grupo rel ati vo ãs amos
tras da Barra do Rio Ribeira (ng B), que saìienta baixa ener
gi a .

A anãl i se global de cada subambiente, representada
peìo reagrupanìento das amostras (grupos XIX a XXV) permitiu
uma caracterìzação mais nítida onde se salienta a mesma homoge
nei dade da bai xa vi scosi dade e vari ações de energi a.

GRUPOS I a VII:

Cons ti tuidos por amostras coletaclas nos nívei s de rna

r6s baixa e alta.

0 Grupo I, ao qual pertencem as anlostras coletadas
prõxi mo a Barra de I capara, retrata bem as condi ções energ6ti
cas do l ocal , evidenciando alto grau de energia e bai xa visco
sìdade.

0s Grupos II, III e IV situam-se próximos no grãfìco,
mostrando o predominio da influência marinha.

Grupos V, VI e VII apresentam al ta energi a e viscosi
dade um pouco superior enl relação aos grupos anteriores, carac
te ri zando ambi ente praìa l.

GRUPO VIII:

E representado pelas amos tras proveni entes da Barra
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do Rio Ri bei ra. Sua I ocal i zação no 9rãfi co sal ienta a i nfl uôn
cia marinha na Barra. E o Grupo em que as amostras apresentanì
men0r energia, caracterizando sedimentos pouco retrabalhados.

GRUPO IX:

As amostras da

e vi de nci am o anibiente de

energia média.

Formação Cananõia (ilha de Cananãia)
sua deposição - marinho raso - com

GRUPOS X, XI, XII e XIII:

Forrnados por amos t ra s co letadas no topo dos cordões
I i torâneos . 0 conj unto õ caracteri zado por um aumento da vis
cos i dade e uma di mi nuì ção da energia. Enquanto os Grupos X, e
Xi mostram características eõlicas (con energia muito alta),os
Grupos xII e xIII sal i entam características de ambi ente prai al
(com ene rgi a ai ta ).

GRUPOS XIV, XV, XVI e XVII:

Represent.aclos por amostras coletadas em subsuperfí
cie dos cordões litorâneos. Apresentam alta energia e baixa
viscosidaden caracteri zando amb i en te praial.

GRUPO XVIII:

Constituído por arnostras da Formação Cananéia (i lha
Compri da) . Mostra um aumento da energi a em rel ação aos sedj
mentos desta formação na i I ha de Canan6i a. Evi denci a energi a

aì ta e bai xa viscosidade, ca racteri zando amb i en te de praì a ao
marinho raso.

GRUPO XI X:

Suas an.os tras foram coletadas no mar a .l,50 
m de
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profundidade. Apresentam bai xa viscosidade
caracterizando-o a ambiente marinho raso.

GRUPO XX:

Conj unto de amos tras col etadas
Suas característi cas são semel hantes

energi a mõdi a

ao nível de marã

as do Grupo XIX.
bai

xa.

GRUPO XX I :

Amos tras col etadas ao nive'r de maré al ta.Apresentam
baíxa viscosidade simi lar ao grupo das amostras de marã baixa,
mas salientam um aumento de energia, caracterjzando um ambien
te mari nho raso a depós'i to de prai a.

GRUPO XXI I:

conjunto de todas as amostras proven'ientes da zona
de cordões t i torâneos. Apresentam a mesma vi scosi dade dos
grup0s anteri ores , mas evi denci a ac16sci mo de energi a em rel a

ção ao Grupo xXI , caracteri zando o ambi ente mari nho raso a

praial.

GRUPO XXIII:

Conj unto de todas as amostras col etadas no topo e

em subsuperfíci e dos cordões I i torâneos. Apresenta energi a

mãdia e baixa viscosidade, caracterizando ambiente marinho ra
so.

GRUPO XXIV:

Representa as amos tras co I etadas no topo dos cor
dões litorâneos. tvidencia alta energia e baixa viscosidade,
caracterizando o ambiente marinho raso a praial. provavelmen
te tenha ocorrido pouca influêncja de retrabalhamento eõlico,
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poi s os sedimentos guardam todas as característi cas do ambi en
te mari nho raso a pra'ia1 .

GRUPO XXV:

As amostras deste grupo foram col etadas em subsuper
fície dos cordões litorâneos.

Apresentanl baixa viscosidade tendo todas as caracte
rísticas do amb'iente mari nho raso e energia mais baixa em re
'l ação ãs amostras col etadas na base e no topo dos cordões I i
torâneos - estas sofreram pequeno retrabathamento eõ'l i co, au
mentando ass'i m suas caracteristi cas energ6ti cas, mas guardan
do ainda o carãter de marinho raso a praial.

3. - M0RF0sc0p I A D0s cRÂ0s DE QUARTZ0

3.1 . - ARREDONDANENTO

A determi nação dos graus
tículas de quartzo foi feita pelo
com a carta de TGUMBETN ('1941 ) .

de arredondamento das par
método de comparação vi s uaì

Para cada fração de todas as amostras anal i sadas, fo
ram construídas curvas acumu'l at'i vas (Fi guras 24 e 25) .

0 a rredondamen to m6¿i o das duas frações de todas as

amostras (Figura 28),6 similar, concentrando-se seus valores
no grau 0.4 (sub-angular), notando-se a predominância de ar
redondamentos mai s bai xos. Tem-se para as frações 0,250
- 0,125 mm os graus: 0.4 (76%), 0.2 (S%), 0.3 (14%) e 0.5 (S%);

e para a outra fração: 0.4 (68%),0.2 (11%), 0.3 (17%) e 0.s
(5%).
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0 des vi o- padrão do

nas duas frações (Figura 29)
e 78%) e 0.2 (24 e 22%).

100

arredondamento também é sim'i lar
, variando entre os graus 0.'l (76

3.2.- ESFERICIDADE E FORfTA

A determi nação da esferi ci dade foi real i zada por com

paração vi sua'l , uti t i zando-se a escal a de RTTTENHluSE (.l943)
(in SUGUI0, 1973:106). Com os valores obtidos foram construi
das curvas acumulativas (Figuras 26 e 27).

A part'i r destas, foram calculados os valores: média
e desvio-padrão da esfericidade.

vemente

valor no

graus 0.

A esferi
alongada t
grau 0,76

72 (10%) e

ci dade m6di a ( Fì gura 30 ) evi denci a forma I e

endendo a eqlli dimens j onal , concentrando seu

(62%) e cujos limì tes sjtuam-se entre os

0.80 (28%)¡ pâFâ a fração 0,250 - 0,.l25 mm.

A fração are
concentrando seu val or
-se nos graus 0.72 (16

A se'l eção

esfericidade (Figura
entre os graus 0.64

forma expressa

) -e similar nas

e 8a%) a 0.68

pe1 o des vi o-padrão de

duas frações, vari ando

ia muito fina possu'i

tamb6m no grau 0.76
%) e 0.80 (16%) .

padrão
(68%) e

seme'lhante
l'imi tando-

de

3l
(86 (14 e 16%) ôe

3.3. - DISCUSSAO

"*O5

(.' \
o

.: BIßLIOTECA g
,o

,' 1.y'/t-l
4r

o

,?

A semel hança entre os val ores absol utos de arredonda
mento e esferìcidade se deve ao fato de ter sido utilizado ape

nas um t'i po de mi nenal - o quartzo, o qua'l predomi na mi neral o
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gi camente.

Para as duas frações analisadas os valores absolutos
mostram tambãm grande simi ìaridade em conseqüâncja do predomî
nio de apenas duas classes (55,5%) e secundariamente trãs clas
ses (39,7%) , sendo a moda de 88% das amostras correspondendo a

areia fina e 9,6% a areia mu'i to fina.

4. - ANAI. I ses DE M INERA Is PESADoS

Foram estudadas 33 amostras representati vas dos
ri os s ubambi entes depos i ci onai s da j I ha compri da e arredores

A di stri buì ção das amostras foi fei ta segundo os cri
t6rios de proveniância da seguinte maneira:

3 amostras - nrs. l, 28 e 63 - nivel de maré bajxa.

3 amostras - nrs. 8, 23 e 58 - nivel de ma16 alta

4 amostras - nrs. 3, 6, 12 e 48 - zona de cordões
torân eos .

3 amos tras nrs. l6A, 25A e 36A

I i torâneos.

nrs. l68, 258 e 368

cordões I i torãneos.

- topo de cordões

- subsuperfíci e de

9 amostras - nrs. 48, 50, 68, 70,74,76, Bl , 86 e

87, pertencentes aos quatro perfis de

amos tragem.

va

li

3 amostras

2 amostras - nrs. l0l e 107 - região oeste da ilha
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2 amostras - nrs.88 e 89 - Barra do Rio Ribeira.

4 amostras - nrs. 'l 10, lll, 112 e ll4 - Formação Ca

nanãia (ilha de cananõia).

4.1. - FREQUÊNCIA D0S TIINERAIS pESAD0S

Foram ident'i ficados oito principais espãc.i es mìnera
1õg'icas transparentes nãc¡ mi cãceos e sete, ocorrendo em núme
ro reduzido, apenas em al gumas amostras.

0s oi to mi nera'i s pesados transparentes i denti f .i ca
dos são: c'i anì ta, Epidoto, Estaurol'i ta, ilornbl enda, Ruti I o,
si l l i mani ta, Turma l i na e Zi rcã0. tm ordem decrescente foram
encontrados na fração 0,250 - 0,125 nrm os seguintes mjnera'i s:
Turmalina - Hornblenda - Epidoto - Zircão - Estaurolita - sjl
limanita - cianita - Rutilo. tm freqüências bem pequenas: An

daluzita, Gnanada, Tjtanita, Anatãsio, Apatjta, Hipertênio e

Dumortì eri ta.

A. Tabel a

minera'is, bern cotno

2

o

mostra a freqtlênci a porcentual destes
fndice ZTR (Zircão + Turmaljna + Rut'i 'lo)

Na fração 0,125 - 0,062 mm aì guns dos mi nerai s me

nos abundantes na fração anterjor se destacam, embora a turma
ì'i na seja ainda o mineral mais abundante. Desta maneira, em

f reqtlãnci a decrescente tem-se: Turmal'i na - Z j rcão - Epídoto
- Rutilo - Estaurolita - Hornblenda - c'ianita - sillimanita e,
em quantidades mínimas aparecern: Andaluzita - Granada e Tita
ni ta. Suas freqtlãnci as rel ati vas e Indi ce ZTR, cons tam na Ta

bela 3.

Exami nando estas duas tabel as veri fi cou-se que pou
cas são as espãc'i es mineralógìcas presentes na maioria das
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LOCAT DA AI4OSIRAGE}I

fllvet de Marã Baixa
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8ôrra do Rio Ribeira
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Nível de tlarã Bdixò

Nivet de Hará Alta
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ne0s

Topo de cordões litorã-
neos

Subsuperfície de cordões
I i toraneos

Perfil de àmstragem
PA.PA'

Perfiì de ômstr¿gem
PB.P8'

Perfil de ðmostragem
PC-PC,

Perfil de amostrògerì
PO.PD'

Região oeste da iìha
Corpri dô

8arô do Rio Ribeira

Formação Canan6ia

TABELA 4 - FREq0t¡¡clAs PERcEnfuA¡s iluiltRtcAs r{tDIAs 0E tiIttERA¡s pEsAD0s TRAnsPARENIEs

FRAÇÃ0: 0,250 - 0, ì ?5 mm

Turnaìin¿ Hornblenda sillinËnita cianita Epídoto Êstàurolita zircão Rutilo Andàluzita litanita Anatãsio Gr¿nada

25,5

33,6

27,0

36,6

35,0

26,0

68,0

64,6

65,0

44,0

22,5

4l ,2

,l 
8,6

27,0

28,5

18,4

l2,0

4t,5

3t,5

t 5,0

46,0

38,5

¡4,0
40,2

27,4 1,5 1,4
?9,6 4.0 4,4

36,? 6,2 ?,3

23,4 7,4 4,6

20,4 5,6 4,6

23,0 3,5 6,0

2,0 5,0 7,0

o:, 2,0 6,0

?,5 5,0 3,5

19,0 5,0 ì0,5

?4,5 7,5 0,5
23,2 4,5 1,3

ì 6,4

l8,4

?2,0

l8 ,4

24,6

t 8,5

7t5

1,7

4,0

ì,5

l6,0
ì 7,0

5,4

6,0

4,5

6,0

8,4

4,0

3,0

7,0

4,5

4,0

3,5

19,0 I,0 ?,4
r,4 ì,0 0,7

t,8

3,0 0,6

0,6 0,4

13,5 3,5

4,0 3,5

14,3 2,0 t,i

ì,5 - ì3,5

0,5 7,s

18,5 2,5 0,5
t,5 0,8 1,0

13,4

7,0

9,5

6,4

4,7

7,0

'| ,6
ì,3

4,3

?,6

1,4

2,0

ì,5

0,4

4,5

3,5

3,0

1,5

FRAÇÃ0:0,125 - 0,062 mm

2,6 l9,0 5,4
2,3 22,6 5,4

?,5 23,8 6,8

3,4 2',t,0 7,6

3,4 ?2,6 1,4

?,5 ?2,0 7,5

6,5 8,0 9,0

3,6 6,3 7,3

4,6 7,O 8,0

6,5 t3,0 ìt,0

- 16,0 5,5

7,0 t3,5 ?,5

,0

0,4

0,5

3,0

3,0

9,8

- 1,0

¿TR

45 ,1

36,0

28,8

40,4

36,0

4 3,0

75,5

8l,0

66,5

49,0

43,0

43,5

3l,4 6,0

25,0 8,4

23,0 3,0

27,6 ì2,0

39,4 8,7

l0,0 't ,5

27 ,0 16 ,5

50,0 t 7,0

17,5 ¡2,0

ì 2 ,5 t0,0

47,0 n,0
18,5 7,0

0,4

2,0

3,0

2,0 56,0

I,0 60,4

- 54,5

¡,0 58,0

0,4 60,0

- 59,0

- 75.0

- 8?,0

- 75,5

0,5 6t,0

t,0 72,0

- 65,8

I,5

¿
O
æ
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amos tras .

0s mi nera i s que aparecem em todas as amostras nas
duas frações analisadas são: Turmal ina - Epidoto e Estaurol'ita.
A Silìimanita ocorre em todas as amostras da fração areia fina
e o Zircão em todas da fração areia muito fjna.

Secundari amente tem-se
ocorrendo com boa f reqtlênci a nas
maioria das amostras.

Hornb I enda , Ci anj ta e Ruti I o,
duas frações pertencentes a

A seguir, e apresentada, em termos de porcentagens
num6ri cas, a j ntegração dos resul tados de todas as I âmi nas exa
mi nadas em cada subambi ente (Tabe'l a 4). Es ta tabel a fornece
uma visão das variações quant'i tativas e quaìitativas de mine
rai s pesados transparentes das duas frações.

Foj cons i derado super-abundante
cia superior a 50%, abundante entre l0 e

10%, raro entre 0 e 2% e mujto raro os de

ca (F.E. ) , conforme ccurrNH0 e c0rMBRA (

caracterizar mineralog'i camente os subambi
I ores porcentuai s da Tabel a 4 da segui nte

o m'inera'l de freqtlên
50%, comum entre 2 e

freqüênci a esporãdi
re74). Poder-s"-f.
entes atravãs dos va

manei ra:

NTVEL DE I4ARE BAIXA

Fração 0,250 - 0, I 2S mm

Abundantes: Hornl¡l enda (27 ,4%), Turmal ina (ZS,S%),
Zircão ('19,0%) e Epidoto (16,4%).

Comuns : Es taurol j ta (5,4%) e

Raros: S'i lljmanita (1 ,5%), Ci

Andaluzita (2,4%).

(1 ,o%) .

ani ta (1 ,4%) e Ruti I o
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ZTR - Abundante (45,7%)

Fração 0 ,1 25 - 0,062 mm:

Abundantes: Zi rcão (31,4%)
ìina (18,6%) e Hornblenda (i3,4%).

Epídoto (19,0%), Turma

Comuns:

ta (2,6%) .

Rutilo (6,0%), Estaurolita (5,4%) e Cìani

Raros : Granada (2,0%) e Sillimanita (1 ,6%)

ZTR - Super-abundante (56%).

NfVEL DE MARE ALTA

Fração 0 ,250 0,125 mm

Abundantes:
('t8,6%).

Turmalina (33,5%), Hornblenda (29,6%) e

tpidoto

Comuns:

n i ta (4,4%) .

Estaurolita (6 ,0%) , Ci ani ta (4,4%) e Sil lima

Raros: Zi rcão
Andal uzi ta (0,7%) .

(1 ,4%) , Ruti I o (1 ,0%) , Granada (1 ,0%)e

ZTR: Abundante (36 ,0%)

Fração 0, I Z5

Abundan tes :

doto (22,6%).

- 0,062 mm

Turmal i na (27 ,0%) , Zi rcão (ZS,O%) e Epl

llo (8,4%),
,3%).

Comuns: Ruti
(5,4%) e Cjanita (2ta

Hornblenda (7,0%), tstaurol
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Raros: Sil limanita (l,3%) e Granada (1,0%).

ZTR: Super-abundante (60 ,4%) .

ZONA DE CORDOES LITORANEOS

Fração 0,250 - 0,.l25 mm

Abundan tes : Hornb'l enda (36
Epído to (zz ,o%) .

,2%) , Turmal i na (27 ,0%)

Comt¡ns

n i ta (2,3%) .

: Silìimanita (6,2%), Estaurolita (4,5%),

Raro: rcão (1,8%)

ZTR: Abundante (28,8%).

Fração 0,.l25 - 0,062 mm

Abundantes: Turmal i na (?B,S%) , Epidoto (23,9%)
Zi rcão (23,0%) .

Comuns: Hornblenda (9,5%),
manita (4,3%), Ruti'l o (3,0%) e Ciani

ta (6,8%) , Si

ZTR: Super-abundante (54,5%) .

TOPO DE CORDõES LITORANTOS

Fração 0 ,250 - 0,.l25 mm

Abundantes

Epídoto (18,4%).
e

e

Cia

7.i

e

ltiEstaurol i
ta (2,5%) .

: Tunmalina (36,6%), Hornblenda (23,4%)



Conuns : Si I I i man i ta (7 ,4%) ,

n i ta ( 4 ,6%) e Zi rcão (i ,o%) .

Raro: Rutilo (0,6%).

ZTR: Abundante (40,4%).

Fração O,IZS - 0,062 mm

112

Estaurol i ta (6,0%), Cia

Abundantes: Zi rcão (?7 ,6%) , Epídoto (21 ,0",4) , Turma.t i
(18,4%) e Ruti 1o (12,0%).

Comuns : tstaurolita (7,6%), Hornbì enda (6,4%), Cianì
(3,41¿) , Si l I i mani ta (?,6%) e Granada (1 ,O/") ,

ZTR: S uper- ab un dan te (SB,O%).

SUBSUPERFfCIE DE CORDOES LTTORÂNEOS

Fração 0,250 - 0 ,'l25 mm

Abundantes: Turmalina (35,0%), Epídoto (24,6%)
Hornblenda (20,4%).

na

ta

Comuns : Estaurol i ta (8,4%),
nita (4,6%) .

Raro: Zj rcão (0,6%), Rut.i io

ZTR: Abundante (36,0%).

Fração 0,12S - 0,062 mm

Abundantes: Zi rcão (39,4%) ,
'I ina (12,0%).

Sillimanita (5,6%) e Cia

(0,4%) e Anatãsio (0,4%).

Epídoto (22,6%) e Turma
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(4 ,71[\ e

Comun s

Cianita
(8,7%), Estaurolita (7 ,4%) ,Hornbl enda

Raros: Síllimanita (.l,4%) e Granada (0,4%)

ZTR: Super-abundante (60,0%) .

REG IÃO OTSTT DA ILHA COMPRIDA

Fração 0,250 - 0,'l25 mm

: Rutilo
(3,4%) .

Abundan tes
Epídoto (10,5%).

Comuns:
nita (5,0%) e Zi

Turma I i na (44 ,01¿) , Hornblenda (19,0%) e

Cianita (7,5%)
rcã o (4 ,5%) .

, Andal uzi ta (7,5/"), Si I I

Raros: Estaurol ita (l,5%) e Ruti'lo (0,5%).

ZTR: Abunclante (49,0%).

Fração 0,125 - 0,062 mm

3.8,5%) ,

Cianita

tpidoto (13,0%),

(6,5%), Si'l limanita

Raros: Andaluzita (1,5%) e Granada (O,S%) .

ZTR: Super-abundante (6t,0%).

rma

7iLAbundantes: Turmal i na (

cão (12,5%) e Estaurolita (11,0%)

Comuns: Rutito (10,0%),
(3,5%) e Hornblenda (3,0%).

PTRFIS DI

PA - PA' .

AMOSTRAGTNS

Fração 0,250 - 0,.l25 mm



tpídoto
Abundantes

(18,5%) e 7i
: Turmalina (26,0%),
rcão ('l 3,5% ) .

ll4

Hornbl enda (23,0%) ,

Comuns: Ci ani ta
nita (3,5%), Rutilo (3,5%)

,0Y,,), Estat¡rolita
Granada (2,0%) .

(4,0%) , si I

ZTtì: Abundante (43,0%) .

Fração 0,125 - 0,062 mm

Abundan tes : Turma I'i na (41 ,5%) e tpidoto (22,0%).

(6

e

I ima

Comuns: Zi rcão
(7 ,5%) , Hornbl enda (7 ,0%)

ts taurol i ta (7 ,5%) ,

ta (2,5%) .

(10,07;),
e Ciani

Rut'i lo

Raro: Sillimanita (2,0%)

ZTR: Super-abundante (59,0tá ) .

PB - PB'- Fração 0,250 - 0,.l25 nrm

Super-abunclante: Turmal i na (68,0%)

Comuns: Epídoto (

(5,0%) , Zi rcão (4,0%), Ruti
7,5%), C'ianita (7,0%), S'i llimani
'l o (3,5% ) e ts taurol i ta (3,0% ) .

ta

Raro: Hornbl enda (2,0%) .

ZTR: Super-abundante (75,5%).

Fração 0,125 - 0,062 mm

Abundante: Turmalina (31,5%), Z'i rcão (27,0%) e

lo (16,5%).
Ruti

e C'ianiComuns: Estaurol jta (9,0%), e pidoto (8,0%)
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ta (6,5Í).

Raro: Sillimanita (1,5%).

ZTR: Super-abundante (75,0%) .

PC - PC' - Fração 0,250 - 0,12S mrn

Super-abundante: Turmal i na (64,6/") .

Abundantes: Zi rcão

Comuns : Es ta urol i ta

(14,3%)

(7 ,A%) e Cianita (6,0%).

Raros:
(1 ,7%), Andaluzi

Sitlimanita
ta (ì,7%) e

ZTR: Super-abundante: (81 ,0% ) .

Fração 0,125 - 0,062 mm

Abundantes: Zircão (50,0?6), Rutilo

(2,01"), Rutilo (2,0%),
Hornb I enda (0 ,7%) .

rpidoto

e Turmal(17,0%) 1

na (t5,0%)

(3,6%).
Comuns : Es ta urol i ta (7,3%), fpidoto (6,3%), Cian.ita

Raros: Hornbl enda (0,4%) e Sillìmanita (0,4%)

ZTR: Super-abundante (82,0%).

PD - PD' - Fração 0,250 - 0,125 mm

Super-abundante: Turmal i na (65,o%)

Abundante: Anda l uzi ta ( 1 3,5% ) .
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(5,0tr), f pj-Comuns:

doto (4,0%) , Ci ani
Sillimanita
ta (3,57i) e

(5.A%), t:;tauroJita
l'lor¡rb I enda t.'¿ ,5','") .

Raro: Z'i rcão (t ,5%) .

ZTR: Super-abundante (()6 ,5%)

Fracão 0,125 - 0,062 mrn

Abundant.es

I o (12 ,0%l .

Tr¡rnra I i na (46 ,A%) , Zircão (17,5%) e Ruti

C omun s

nita (4,5%) e Ci

Zi rcão

Comuns: Sil'l imanita
na da (3,0% ) o Rrri.i I o (2 ,5%) .

: Estaurol i ta
ani ta (4,5%).

Raros: Hornblenda (0,5%)

ZTR: Super-abunclante (75,5%) .

BARRA DO RIO RIBEIRA

Fração 0 ,250 - 0 ,1 25 mm

enda (24,5'/")

,o/") .

, Epídoto (7 ,o%) , Sì I 'l iml(18,0%)

Abunclantes: llornbl
(.l8,0%) e EpiCot.o (16

, Turmal j na (22,5%) ,

(o ,5'/) .

(7,5%), Estauroìita (4,0%), Gra

Ra ros : Ti t¿n i ta (l,Oil), AnCaluzita (0,5%) e Cianita

ZTR: Abundante (43,0%)



Fração 0, I 25 - 0,062 mn
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TurmaAbundantes:
'l ina (14,0%) e Rutilo

Zi rcão (47 ,0%)
(l't ,o%).

Epidoto (16,0%),

Comuns:

llimanita (3,0%)
Es taurol i ta (5 ,5%) , Hornb I e nda (3 ,0%) e

SJ

tpídoto

Raro: Granada (1,0%).

ZTR: Super-abundante

FORMAÇAO CANANE IA

(7 2 ,0%) .

Fração 0,250 0 ,125 mm

Abundantes : Turnla I i na

(17 ,A%) .

(41,2%), llornblenda (23,2%)

Cianita (7,3%), Sill jmanita (4,5%) Estau

Raros: Zi rcão (1 ,5%), Anclaluzita (1,0%) e Rut'i lo

ZTR: Abundante (43,5%) .

Comuns:

(3,5%).rol i ta

(0 ,8% )

Fração 0,1 25

Abundantes:
doto ('l 3,5% ) .

0,062 mm

Turmal i na (40,2%) , 7-t rcão (.l8,5% ) e Epi

Comuns: Hornbl enda (9,8%)
(7,0"/,) e Estaurolita (2,5%).

Ra ro I I 'iman i ta (1 ,5%)

C j ani ta (7 ,0%) ,

: S'i

ZTR: Super-abundante (65,87;)

Rutilo
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4.2. - DËSCRIÇÃ0 00s NTNERAIS pESAD0s

São descri tos os minerais pesados transparentes não
mi cãceos mai s freqrJentes nas 33 amos tras anar i sadas, sendo uti
lizados os dados que constam nas Tabelas Z e 3.

TURMALINA

Abundânci a nas amos tras :

Fração 0 ,250 - 0,1 25 mm

Super-abundante (26%) e abundante e4%).

Fração 0,.l25 - 0,062 mm

super-abundante (g%), abundante (r9%) e comum
ro (9 e 3%).

A Turmal ina ocorre nas duas frações das 33 (.l00%)
amos tras .

Fneqüênci a Granul om6trj ca:
na fração are'ia fina (Sg%).

ra

maior freqllônc'i a ocorre

Forma

Fração 0,250 - O,1ZS mm

Predomin i o de bem arredondadas, Sêgui das de arredon
dadas com pequenas endentações e prismãticas com bordos arre
dondados.



119

Fração 0,'l 25 - 0,062 mm

Predomíni o de pri smãti cas com bordos arredondados , se
gui das de bem arredondadas, pri smãti cas com bordos I i gei ramen
te serri I hados e arredondadas com pequenas endentações .

Tipos de Cor

Predomini o de pardas ( Dravi ta ) , segui da de
(Shorl i ta) e em menor quantidade azul (Indigoì i ta).

ve rde

HORNBLENDA

Abundânci a nas amos tras

Fração 0,?50 - 0,.l2S mm

Super-abundante (7%), abundante (67%),
raro (3%); ocorre em 30 (88%) anrostras.

comum (26%)

Fração 0, I 25 - 0,062 mm

Abundante (21%), comum (SB%) e raro (21%); ocorre em

29 (85%) amostras.

Freqtlônci a Granul omãtri ca: :

na fração areìa fina (78%).
ma'ior freqü6ncia ocorre

Fornla

Fração 0,250 - 0,12S mm

Al ongada com bordos arredondados e com bordos serri
lhados, aìgumas nrostrando alterações, apresentando bondos ser
ri I hados reentrantes.



Fração 0,125 - 0,062 mn

A'l ongadas com bordos serri I hados e

120

serri I hados reen
tran tes .

Tipos de Cor

Predomíni o de

SILLIMANITA

Abundânci a nas

verde pardo e algumas verde c'laro.

amostras

Fração 0,250 - 0,.l25 mm

Abundante (6%), comum (65%) e raro (29%); ocorre
33 ( 100%) amostras.

Fração 0,125 - 0,062 mm

comum (38%) e raro (62%); ocorre em zg (gs%) amostras.

em

o co rreFreqtlência Granulomãtrica: maior freqüôncia
na fração areja fina (68%).

Fo rma

Preclominio de grãos a'rongados pr.ismãticos e em menor
quanti dade, fi brosos.

CIANITA

Fração 0,250 - 0, I 25 mm

Abundante (7%)

30 ( 88% ) amos tras .

, comum (63%) e raro (30%); ocorre em
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Fração 0,125 - 0,062

Abundante (86%) e raro (14%); ocorre em Zg (BZ%)
amos tras .

Freqtlãncia Granulom6trica: maior freqüência ocorre
na fração arei a fi na ( 55% ) .

Fo rma

I'las duas f rações ocorrem grãos comumente al ongados
com boa cl i vagem e tamb6m sub-angu'lares a arredondados.

EPfDOTO

Abundãncia nas amostras

Fração 0,250 - 0,.l25 mnl

Abundante (76%), comum (ì5?á) e raro (9%)

Fração 0,'l 25 - 0,062 mm

Abundante (74%) e comum (26%).

0 EpiCoto ocorre nas duas frações clas 33 ('100% )amos
tras.

Freqtlônci a

ção areia muito fina
Granul orn-etri ca : ma i or f reqtlãnci a na

(52%) .

fna

Fo rma

Predomini
dendo a retangular

o

e

de grãos arredondaclos, irregulanes ten
aìguns tendendo a prìsmãticos alongados.



Ti pos de Cor

Predomin i o de

da de amarelo claro (Cli

amos tras.

Freqtlência
areia muito fina

amareìo-esverdeado
nozoisita) e incol
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( Pi stachi ta ) , segui
or (Zoisita).

ISTAUROL I TA

Abundãnci a nas amostras

Fração 0,250 - 0, I ZS mm

Abundant e (9%) , comum (71%) e raro (Z%) .

A Estauroi i ta ocorre nas duas frações das 33 ( I 00% )

Granulom6tri
(56%) .

ca: mai or f reqllânci a na f ra
çao

Fornia

Predomín i o de
do alteração superficiaì

eqllidimensíonal
em es camas .

com varlas apresentan

Ti pos de Cor

Predomin i o de pardo-amarelado e algumas amanelo dou
rado.

zrRcÃ0

Abundãnc'i a nas amos tras

Fração 0,250 - O,1ZS mm

Super-abundante (3%), abundante (13%), comum (30%)
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e raro (54%); ocorne em 30 (88%) amostras.

Fração 0,'l25 - 0,062 mm

Super-abundante (12%), abundante (65%) e comt¡m (23%);

ocorre em 33 ( I 00% ) amos tras .

Freq tlênc i a Gra nu'l om6 tri ca : ma i o r concentração
f ração arei a rnui to f i na (8.l % ) .

Forma

Preclomínj o de grãos pri smãti cos (quebrados ou não )

de compri mento vari ãvel , mui tas vezes corn extremi dades pi rami

dai s, segui das de arredondadas e alongadas.

RUT I LO

Abundãnc i a nas amos tras

Fração 0,250 - 0, I 25 mm

Comum (3.l%) e raro (69%)i ocorre em 16 (47%) amos

tras.

Fração 0,125 - 0,062 mm

Abundante (47%), comum (50%) e raro (3%); ocorre em

(94%l amostras.

Freqtlênc'i a Granulomõtrica: maior concentração na fra
ção arei a mui to fi na (89%) .

Forma

Predomínio de cristajs pri smãt'i cos 'longos seguìda de

na

32



arredondados e fraturados.

T'i pos de Cor

Predonríni o de vermel ho segui da

do e a1 guns quase opacos, sendo notados
gente e nicois cruzados.
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de vermelho-amarela-
apenas com luz conver

AN DAL UZ I TA

A Andal uzi ta 6 um mi neral
em apenas 2 amostras (nrs. 48 e .l01 

)

50 e 28 ) ; ocorrendo com f reqtl6nci a

Possui forma sub-angul ar e tendendo

arredondados. Sua mai or f reqtlênci a

areia fina.

presente como abundante
e comum em outras 2 (nrs

esporãdi ca em 7 amostras.
a pri smãti ca com cantos
se re'l aciona ã fração

G RANA DA

Presente como comum nas amostras 230 5B e 89; e em

1 I amos tras ocorre como mi neral raro ou de freqtlânci a esporã
di ca, pF€domi nando nô. f ração arei a mu'i to f i na. Seus grãos

são arredondados mostrando picotamento superficia'l e cor rõ
sea.

TITANITA

fvli neraJ de f reqtlânci a esporãdi ca presente em ape

nas 2 amostras (nrs. 3 e 89), sendo na primeira presente nas

duas frações e na outra, apenas na fração areia fina. Seus

grãos são arredondados e apresentam cor parda.

ANATÃSIO, DUMORTIIRITA, HIPEP.STËIIIO, APATITA C

140NAZITA, minera'i s de f reqtlôncìa esporãdica, encontrando-se
pouquíssimos grãos em algumas antostras.
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4.3. - PRINCTPATS FO¡JTES

' A constitu'i ção em nri

rel aci ona-se bem com as rochas

necedoras de sedi mentos "

nera'i s pesados desses sedimentos
regi onai s, possivei s f orrtes f or

Ci anita, tstaurol i ta e Si I I imani ta são provavel mente

provenientes dos metassedimentos do Grupo A.çungui.

Turnalina, Hornblenrla, Epidoto, Zircã0, Rut'i lo, T'i ta

nita, H'i perstñnio, ltonazjta e /ipatita são provenientes princi
palment.e dos gnaisses, nìgmatitos e granit,os do Comp'l exo Cris
taiino.

4.4. - DISCUSSAO

A anã'l ise de r¡inerais pesados mosira que os serlimen

tos da FormaÇão Cananã'ia e os ctep6s i tos recon tes (cordões I i to
rãneos , dunas, etc. ) da i t ha Cornpri da são provavel mente prove

n'ientes dos metassedimentos do Grupo Açungui e do Complexo Cris

talino.

A

possivel de

assemblõia.

0s

num mesmo mi

parti c i pa.ção de cada f on te ê Ai tíci I ou mesmo i
estabelecer em vista da diversictaCe mineral6gica

dì ferent.es graus de arredondamento encontrados

neral in<.licam contrjbu'ições de fontes diferentes.

l
da

0s grãos com al to grau de arredondamento dos sedi men

tos da'i 'l ha Comprida indicam talvez que esteiam relacionados
aos sedimentos pré-existentes da Formação Canan6'i a.
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Por outro lado, os grãos com baixo grau de arredon
damento demonstram a contri bui ção de ãreas precambri anas clo
complexo cristalino e de metasseclimentos do Grupo Açunguì.

5. . ESTUDO DOS FORAMIUITTNOS

5 .1. - RESULTADOS

0 tota I geraì de esp6ci mes de forami níferos encon
trados e estudados nas 23 amostras, foi 44s (bentôni cos : 442;
pìanctônicos: 3; vivos: 2 e mortos: 443).

a ) Abundância rer ati va de espãcimes e número de
pãcìes (vtnrnA,1974).

es

0s resul tados caracteri zaram-se pe1 a reduzi da abun
dânci a rel ati va de esp6cimes e pequeno número de espãcies (Tg
bela 5). 0s valores encontrados foram bem menores do que os
registrados por rrvlco (t95S), cLoss e BARBERENA (1960 e
1962) em praias de outros rocais da costa brasi'leira.

b ) Rel ação es p6ci mes vi vos /mortos (ennncnn, I g 64) .

Apenas duas testas f i caram col ori das pe'la soì ução
de rosa de Benga'la. para as finalidades ecológicas as asso
ciações são constituídas de restos de indivíduos mortos ( tes
tas vazi as ) .

c) Re'lação Tecamebas/Foram'i níferos ( pETRr, r973)

Em cond'ições de ma16 bai xa as f reqüências de tecame
bas foram elevadas (68,91% e 40,48%) (Tabela 5).



TABELA 5 .

Amos tra

I

4

7

l0
l3
l9
2?

?8

3l
37

40

54

57

60

63

93

ABUNDANCIA RELATIVA

F

Abundãncia
rel ativa de

especrmes

0 R A

DE ESPTCIMES

M

I

4

ì5
8

5

20

l4
20

N

Nú¡nero de
especres

r

E DIVERSIDADE

F E R 0

Tecamebas
Abundânci a

relati va de
especìmes

l3

6;

12

3

I

3

7

5

3

7

4

4

2

26

2(m)

7'¡ (M)

4

24(M)

s

ES PE C TF I CA Ei,.I l0 cc Dt SEDIMENT0S Sl.ltoos

2

6

2

I
I

l0

Linha
Linha
Li nha

Li nha

Linha
Li nha

Linha
LÍnha
Li nha
Linha

Cond i ções

de dei xa

de dei xa

de dei xa

de dei xa

de dei xa

de dei xa

de dei xa

de dei xa

de dei xa
de dei xal8

de coleta

ma16 al ta
marã a I ta
mar6 a I ta
marã bai xa

marã bai xa

marã bai xa

marã bai xa

marã baí xa

marã bai xa
marã bai xa

l3

2

?3

Linha de deixa - marã baixa
Linha de deixa - marã baixa
Linha de deixa - marã baixa
Linha de deixa - marã baixa
Linha de deixa - marã baixa
1,5 m de profundidade - marã alta

J

l\)\¡



TABELA 5 ( contí nuação)

Amos tra

94

95

96

97

98

99

ì00
102
104

109

0BSERVAÇ0ES:

Abundãnci a
rel ati va de
espãcimes

20

3(m)

33

64(M)
45

ts(m)
6

22

21

F 0 R A M N

Número de
esp6cies

r F E R

7

2

6

t0
5

4

3

0

ïecamebas
Abundãncia

rel ati va de
especrmes

4;
221

37

46

l;
52

s

(m) - número mínimo

(ll) - número mãximo

3

4

Condições de coleta

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

I,5 m
.|,5 

m

Banco

Ma ngue

de

de

de

de

profundi dade
profundi dade
profundidade
profundi dade
profundidade
profundi dade

areia - marã

d

d

d

e

A

e

(

f
(

Ma ngue (

Mangue

- mar6 al ta
- maré al ta
- marã baixa
- marã baixa
- marã uaixa
- marã ¡ai xa

bai xa

ilha Comprida)
i I ha Compri da )
i I ha Compri da )

fac
ace

fac

e oeste da

oes te da

e oes te da

J

f\)
æ
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d) Relação foraminíferos planctônicos /foraminîfenos
bentônicos ( prrRr, 1973).

Apenas trôs es p6c i mes de pl anctôn i cos foram encon
trados. As associ ações são ti pi camente formadas de formas ben

tôni cas.

A Tat¡ela 6 contõm a distribuição gera'l de
de forami nífe ros , po r amos tra .

es pecl es

I'la Tabcl a 7 f oì representada, de forma agrupada
f reqtlônci a dos tanc; nas di ferentes condi ções de col eta.

As f ormas encontradas são es pãc'i es comumente ref eri
das nos trabalhos anterior.es da mesma reg'iã0.

5.2. - I]ISCUSSAÛ

Segue a anãl i se dos dados obti dos por condi ção de

co I eta.

ZONA INTER-MARES

Considerando os resul tados obtidcs e as condìções
ambi entai s exi stentes nas êpocas das col etas ( feverei ro e

abri I de '1974) 6 possivel rel acì onar o seEu'i nte.

0 empobrecimento geral veri fi cado para o número de

espãcirnes e de esp6cies (Tabe'l a 5) poc!eria ser conseqüãncia
dos segui ntes fatores : i nstabi I i dade ambi enta'l na regi ão amos

trada; grau de turvação da ãgua (especi al mente ao norte da

i'l ha, correspondendo ao I ocal onde foram encontrados os val o

res mai s bai xos para estes cri tõri os; el evada taxa de sedi men

tação tendendo di I uj r o número de tes tas de forami níferos na
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EE
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MR
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MR
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MR -MR
MR MR

MR .MR
MR MR

. 
.MR

MR

-l'lR-R
-MR

-MR RMR. R - E - E - E MR -MR R

J

C^)
O

Awtonit b¿eeanü (Linné)

tølllao Lûn pbni-¿¿.itts. ( Cushman )

Anenopattella neþiîtûn. ( Kornfel d )

\oüvLta sp.

9¡vLza.l,Lta ¿f¡istu.La (Cushman )

EutinLne.Itu ølzganLí.aaitra (d'Orb'i gny)

Ci-bnoe.tpivLdiun dLteoida.t e. (d ' 0rbi gny )

C.Lbttoe,Lplúd,Lun po¿tldrtwi (d'Orbi gny)

ELptvLri,ittrrt cf . gunfeti Col e

llpivitÍiun sp. A

Elplt íd,Lun sp. B

EpowLdu azpandat (Fichtel & Moìì)

GLobLgenLnn bu,LLoídu d' 0rb,i gny

har.zay¿o.is. eonc¿nt¡ies. ( Cushnan )

ll,iLLa¡nr,Lna {utca (Brady)

I'WLaLLneLÎz ¿ubtotundo. lMortagu )

Non*cne.t]-ø. a.t!-anLLca Cushman

ilnouU-na urvLve¡,.6a d'Orbì gny

Pennz¡tewLdu î¿før"aIi-a (Terquem)

QwLryueLa et:Î-Lra Lo,øvigatc C' Orbi gny

Quinquet-oulLnc. ¿e¡rinu,I¡. (L inné )

Quü4uØLoeul)-nc. sp.

Sa4u-no. pu.Lehe,l,ts. (d'Orb i gny)

Spi-t-i.[¿¿no tr.
T exíu,Løúa tod¿i (Petri )

i.ú5atLrw be.Lft- ehleger & Parker)

Cu¡r cs

QBSERVAÇ0ES: Total de gãneros - 21;

Total de espÉcì es - 27
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uni dade de sedi mento uti I i zada (PHLEGER, 1964 ) .

A ausônci a de forami níferos pìanctôni cos (Tabel a

pode ser interpretada pela proximidade da costa, variações
salinidade e ocorrência de ãguas turvas. Estes são fatores
mi tantes ã ocorrônci a de tai s esp6ci es .

0s val ores encontrados para as tecamebas (Tabel a 7)
revel am a s i tuação es perada: - a umen to da i nfl uênci a continen
tal em condì ções de marã bai xa.

A ocorrência de apenas dois espõcimes corados por
rosa de Benga I a ( es péc i mes vi vos ), s ugerem que as es põc i es en

contradas eram provenientes das zonas circunvizinhas. Seus

biõtopos de vida não deveriam ser os da faixa inter-marãs e os

agrupamentos formados não representam os provãvei s agrupamen
tos naturai s .

Anal i sando os agrupamentos das amostras da Tabel as 5

e 7, constata-se o segui nte:

a ) A abundânci a rel ati va de esp6cimes e o número de

espõcies (foram mais elevados nas amostras coletadas a 'l,5 m de

profundidade no mar do que os valores encontrados nas amostras
col e tadas junto a 'l i nha de dei xa i

b) os valores obtidos para os dois critõrios acjma

foram maìs elevados nas amostras coletadas em regime de maré

baixa.

0bservando o mapa (anexo) onde se tem a local ização
das amostras, constata-se que as amostras coletadas em regime
de marÉ alta situam-se na porção N da ilha, enquanto as outras
em condi ções de ma16 bal xa, foram retì radas frente ao centro
e sul da mesma.

6)
de

ti



TAtsELA 7 - FREQT ENCIA D0S rAXA

Tecamebas - - 68,91%

TAXAS

Itmrnonia b¿ecanii

l! o n.L o n e,?-.La. a tLant.L ca

i..!ARÉ ALTA

linha de ì,5 m de
dei xa profundi dade

Elphidiidae - 20,83%

Outros - 20,83%

NAS DI FERINTES c0NDIç0ES Dt C0LETA

MARE BAI XA

1,5 m de
profundi dade

50 ,01 %

8,33%

?0,807[ 24 ,491"

linha de
Cei xa

4,75% ll,4g%

40,49%

1 ,98% l0 , gB%

3,56r" 12,69%

¿
(¡)
N)
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0s dados deste mapa e Tabela 5 devem ser
dos por partes.

i n terp re ta

Mesmo estudando-se testas vazi as de forami níferos, co
mo as do presente trabal ho, veri fi cou-se um pequeno aumento no
número de espãcimes e de espãcies, com o aumento da profundida
de. Este aumento tem sido associado ao aumento da estabi I ida
de ambi ental (AyAr,A-cAS?AfrARES,'l 963 :63) .

A segunda constatação (maior riqueza de vida em coI
dições de ma16 bajxa) pode ser associada ao deslocamento das
ãguas pelo fenômeno de marã e o tipo de substrato coberto pe
'las ãguas quando a marã ã a 1ta. As caracterîsti cas ecol õgi cas
do substrato a .l,5 

m de profundidade em regime de marã alta,em
pri ncipi o, di ferem daque'l as exi stentes a es ta mesma profundi da
de em condi ções de maré bai xa . 0 pr.imei ro deve ser ma i s i mprõ
pri o ã fi xação e prol i feração dos forami nîferos .

Por outro lado, a anãl i se geomorfol õgi ca da i I ha re
vela diferenças entre as extremidades norte e sul. Ao norte a

topografi a 6 pl ana e a vegetação rastei ra e pouco desenvol vi da
(vegetação empobrecida ou primitiva). Ao sul a vegetação ã

exuberante em porte e dens i dade e a topografi a mai s aci dentada.

Di scuti u-sê, anteri ormente, as di ferenças de i dades
rel ati vas das duas extremi dades da i I ha. constatando-se que
a extremidade s 6 a mais antiga. As diferenças nas idades tal
vez esti vessem condi ci onando os padrões ecol 6gi cos da vegetg
ção e das comunidades marinhas. 0 maior desenvo'l vimento quan
ti tati vo e qual i tatì vo constatado ao nívet de comunj dades tem
si do i nterpretado como dependente da estabi I i dade
tempora'l .

amb i enta I

0 princ'i pal rio da região é o Ribeira de Iguape, que
desemboca pouco acima da extremidade N da ilha comprida. Sua
I ocaì i zação es tari a contri bui ndo para o aumento da j nstabi I i da
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de ambiental nessa extremidade, especìalmente peìo aporte
terrigenos.

como discutiu-Sê, atua'lmente a sedimentação e cresci
mento da jlha são mais pronunciados na extremidade il, então 6

provãvel o aumento da estabi I i dade ambi ental enì d'i reção ao s.

AyALA-CASTAñARES (1963) sa'l ientou o empobrecimento
das popul ações de f orami nifenos na. I aguna de Term'inos, Méxi co,
nas ãreas i nfl uenci adas pel os ri os . Por outro I ado, sabe-se
que o aporte cie águas doces aumenta os nutrientes e estes favo
recem o des envol vi mento da vi da (enr,øcn'n, I 964 ) . Deve haver
um ponto õti mo, a ser pesqui sado, entre es sas duas cond'i ções
aparentemente contradi tõri as.

como revela a Tabela 6, as esp6cies característìcas
da zona i nter-marõs amostrada foram Ammonía" be.ccaniL e

N o nio nøLLa aLI-a"ntíca.

No trabal ho de pETRr e suGUro ( I 973 ) foi encontra
do maÍor abundãncia de espêcimes e espãcies nas amostras si
tuadas ent.re 30,80 e 36,70 m, aba j xo do atua'l nive'l de onde
as amostras aqui anal i saclas foram reti raCas. Este fato serve
de evidôncia para as inferênr:ias quanto ao crescimento atual
veri fi cado na i I ha e emersão da costa que tem si do apontada
para es ta fai xa 1 i tonânea.

A. profundidade das ãguas deveria ser major no local
atualmente ocupado peìas praias da i lha comprida, tendo em v'is
ta que dentro de ce rtos i i mi tes cle prof unclj dade, o número de
espãcimes e espéci es de f oram'i nif eros de uma associação ã i n

versamente proporcional ã proximidade da costa. Esta consta
tação consti tui a pri nci pal i nformação revel ada peì os forami
niferos estudados.

de

Não tern s'ido encontracla urna di stri bu'ição un j f orme
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das comunidades de outros taæa no 'local estudado. Hã signi
cati vas vari ações I ocai s e peri ód'i cas . A di stri bui ção ã

sual e temporãri a vari ando em pequenos espaços e em curtos
tervalos de tempo (rottuAsI, 1974).

Novas observações deverão ser rea'l i zadas para se ve

ri f i car a va'l i dade da af i rmação aci ma, êrn reì ação aos f oram'i
niferos. 0s resul tados aqui obti dos representam uma si tuaçã0,
tanto espacial quanto temporal, muito limitada.

Locais instãveis como este requerem estudos periódi
cos, em di versas estações do ano, antes que sejam forrnuladas
genera I i zações ecol 6gi cas ampl as .

No subambi ente de mangue, mesmo corn apenas trôs
amostras, foi possivel verifjcar que Mi.Liantmína {1udca e

Ammotium pLctnil¿imum foram as esp6cies caracterist'i cas nes.

te subambi ente, di feri ndo das menc'i onadas para a zona i nter-
-ma rãs .

fi
ca

in
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6. - APEruorce

Anã1 i se Petrogrãfi ca de amostra
tada no l4orrete. Anal i sada pe'lo
Moacyr Vianna Coutinho,

de rocha al cal i na col e

Professor Douto r Josá

DESCRTçÃ0 MACR0SC0PTCA

Cor: cinza

Granuìação: grossa

Estrutuna: maci ça

c0MP0s r ç40 I'IINE RAL0GI CA

Minerais essenciais: feldspatos alcalinos.

Minerais acessõrios: quartzo, anfibõlio sõdico,
biotita e zircão.

Minerais opacos: magnetita.

Minerais secundãrios: limonjta, serpentina, an

fi bõl i os e bi oti tas.

TEXTURA

Ineqtli granul ar (porf i ríti ca ?).

Descrição dos minerai s: fer dspatos al cal.i nos hetero
gãneos, dominando ortoclãsio (ou microclín.i o de gem.i nação al
bita fina ?) e taìvez algum p'lagioclãsio não geminado (anorto
c'lãsjo ? ). Parte em crista'i s grandes (3 - 5 mm) e parte em
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cristais menores ( I ì mm). Muito turvos.

Anfibõlio tambãm com vãrias gerações (hãbitos e graus
de agregação diferentes) sempre fortemente sõdicos ( possivel
mente arfivedsonita azul opaco - roxo - amarelado e secundg
riamente riebeckita). Quartzo e micropegmatito intersticiat .

cLASSTFTCAçÃo

Quartzo-s i eni to (Nordmarki to ) .

Moda

bõlio e outros
Anfi-Mi

(7%)

nera Feldspato (90"Á), Quartzo (3%),



CAPfTULO IV

CONCLUSOES E CONSIDERAçOES FINAIS

Atravãs de observações de campo, interpretação de fo
tos aãreas, resultados obtidos peìos tratamentos estatisticos
das amostras e a integração de dados de outros autores, foi
possível o reconhecimento e caracteri zação dos di versos subam
bientes deposi cj onai s da i I ha Compri da.

138

reconhecimentoA integração destes dados permitiu o
dos segui ntes s ubambi entes depos i s i onai s :

- Eõl i co - Dunas

a) Locar ização: desenvorvem com maior freqrJência
lado oceânico, algumas elevando-se a 7 m.

no

As dunas mais
al i nhadas paralelamente

b) Lirotogia:
ti tuidas princ.i paìmente

I eci onada.

d) Estruturas Sedimentares:
das desenvol ví das de manei ra bas tante
de barì avento são conspicuas, poi s nes
teatros ori gi nados por erosão devi do ã

tas encontram-se na região S e são
linha da costa.

arei as brancas de granut ação fi na, cons
de q ua rtzo .

al
a

c) Textura: areia de granuração fina e muito bem se

estrati fi cações cruza
incipiente. As camadas
ta parte são comuns anfi
ãguas pluviajs
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0 estabelecimento de vegetação ao lado das camaclas
frontais mascara as estruturas internas.

Aì gunras dunas apresentarn camadas em di scordânci a
gular em disposição quase horizontal.

an

centram-se
São

mi

melhor visiveis quando ao longo das lãminas con
nerai s mãfi cos.

e ) Ãrea oc upada : 'l I km2.

f ) 0bservações: exi stem na i'l ha quatro cri s tas de
nas al i nhadas.

As duas prìmeiras (do lado do continente) encontram-
-se estabilizadas por veqetaçã0, a terceìra, mais ou menos es
tabi I i zada e a quarta n prõx'i ma ã prai a, estã ati va.

Entre as dunas formam-se vales consti tuindo caminho
natural para pequenos c6rregos.

du

:l - Prai a'l :

a ) Local i zação: ocupa uma extensão em torno de 7o km.
A principal 6 denominada praia de Fora e no võrtice sE da ilha
recebe o nome de praia do pontaì. 0cupa toda a orla oceânica.

b) Litoìogia: areias de granulação fina constituída
principalmente de quartzo. Em certos locais apresenta al ta
concentração de mi nerai s pesados chegando a consti tui r nívej s
com mais de 40 cm de espessura.

c) Textura: as arei as da pra.ia de Fora são de granu
lação mui to fi na e homogânea e mui to bem sel eci onada. A prai a

do Pontal apresenta areias mais grossei ras e moderadamente se
I eci onadas.
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d) Est,ruturas Sedimentares: rnercas ondu'ladas assimõ
tricas. Às vezes com perfurações por organismos. Em certos lo
cais apresentam-se com concentrações de nrã.ficos ou fragmentos
ve.getais. São reiativamente freqtlentes montículos cle

formados por Arenicola.

e) Ãrea 0cupada: 14 km2.

f ) 0bservações : possu'i pequena decl j vi dade. Sua I ar
gura ã relativamente constante e a parte situada acjma da li
nha de ma16 bai xa varia de '100 a I20 m.

- Marinho Raso - Cordões Li torãneos

a) Localização: constituem feìções morfolõgìcas pos.i

tivas, alongadas e'l igeiramente elevadas - 2 a 4 m; e aleita
mehto paralelo ã linrra da costa. Desenvolvenr-se tambãn no la
do oceãn i co.

b) Litolog'ia: areias de granulação fina, rêlativanren
te constantes; constituidas principalmente de quartzo.

c ) Textura: arei a de granul ação fi na, mui to bem sel e

cionada. As areias de subsuperfic'ie apresentam menor se'leção
principalmente as do S. Mostranr um aumento de selecionamento
rumo ao N da ilha.

d) tstruturas Sedimentares: constjtuem sedimentos
maciços e geralmente sem estruturas visíveis,caracterizando-se
por uma distribuição caõtica das partículas sedimentares. Em

al guns I ocaj s apresentam-se com estrati fi cações cruzadas pl s

no'paral el as hori zontai s e estrato cruzados de pequeno ângul o.
As estratificações são geralmente definidas por uma concentra
ção de mi nerai s mãfi cos.

arela

e) Area 0cupada: 2lB km2



I4l

f) 0bsenvações: os seclimentos guarclam todas as carac
teristi cas do amb'i ente mari nho raso. Em cerios I ocai s,sedi men
tos do topo dos corclões litorâneos mostram certa influãncia eõ
'l ica mas, quando anal isados em con jr¡nto prevalecem as caracte
risticas anteriores.

- Marinho Raso - Pra'ial

- Forma ção Ca na nã i a :

a) Locaìização: ocupa grande parte da região t^l-Sl^l

da ilha.

b ) Li tol oq j a: arei as cle granuì ação f i na e mui to
na.

Areias brancas - parte I i xi viada e, de cor preto
-acastanhado pela prcsença de ãcido húmico, constituem o topo.
Intercalações de niveis argilosos de z a 3 cm de espessura. Ní
ve'l 'l imonitico varianclo de I a z cm de espessura na base.

c ) Textura: a.rei as fi nas e mui to fi nas , muì to bem se
I eci onadas .

d) Estruturas Sedirnentares: estrati fi cações cruza
das de pequena escal a, espessura cle cada con j unto não ul trapas_
sa um metro e cada canlada a'l guns cent.ímetros. predominam do
tipo acanalado e nais raro o tipo tabular.

tstnutrrras l jmoniticas ep'i genéticas, resultantes cla

concentração <je, nraterial ferrugi noso no nível de ìenço'l f reãti
co de ãguas subterrãneas.

e) Ãrea 0cr.rpada: 46 kn?

fi

f) 0bservacões: na ilha Comprida a Formação Cananõia



0cupa duas cotas. Mais a Sl^l predomina a cota
na região mais ô W, em torno de 5,0 a 6,0 m.
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de 1,5 a 2,5 m e

seus sedimentos foram depositados em ambiente praial
a marinho raso.

- Man gue

a) Localização:
ri os , bordos dos braços de
I ado di ri gi do para o conti

b) Litologia:
arei a de granu'l ação mu j to
orgâni ca.

proxi mi dades das embocaduras dos
mar e pri nci pa I mente na metade NE

nente - da ilha.

predomi nam cl ãs ti cos fi nos - argi I a e

fina. Material com muita substância

c) Textura: argi I a e arei a mui to fi na, mui to bem se
I eci onada.

d) Estruturas Sedimentares: ausentes.

e) Ãrea 0cupada: 32 km2.

f) 0bservações: possuem vegetação característi ca.
Três aspectos de mangues são di sti ngui dos peì os moradores da
regi ão: mangue manso, andapuva e mangue bravo ou seri úba.

Seus solos
ção e cobertos duas

sao encha rcados , defi ci entes em

vezes por dia pela marõ.
oxigena

0s resurtados, principarmente de raboratõrio, perm.i
tiram sugerir as seguintes conclusões gerais para a ãrea em estudo: -



- Estruturas Sedi mentares:

Revel aram-se pobres, tanto em
riedade de ti pos, impossibi I i tando uma
es tatís ti ca .
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freqüônci a como na va
adequada representação

- Curvas Acumul ati vas:

Construídas atravãs
I om6tri cas , mos traram grande
selecionamento e el evado grau

dos val ores das anã'l i ses granu
uniformidade, sugerindo muito bom

de ma turi dade dos sedi mentos .

confi rmadas pel a presen
texturai s.

de seus .valores
mai ores na regi ão

Tai s caracteristicas foram
ça domi nante de apenas duas cì asses

- Di ãmetro Mãdi o :

Este parãmetro revelou diminuição
rumo ao Norte da i I ha, predomínando valores
Sul.

Tais valores confi rmaram a

to bom sel eci onamento dos sedi mentos.
el evada maturi dade e mui

- Desvio padrão:

Apresentou tambãm aumento do
dimentos rumo ao Norte. Neste local os
bem seìecionados, ao Sul, moderadamente

selecionamento dos

sedimentos são mui
sel eci onados .

se

to

Curtose e Assimetria:

A natureza dos picos
val ores pos i ti vos evi denci aram
maior freqllência dos sedimentos

o predomínio de
selecionamento e a

das curvas e

o muito bom

fi nos.
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- Mãtodo Grãfico de Sahu:

sua apì i cação permi ti u a caracteri zação dos ambi en
tes em termos de energi a e vi scosi dade. 0s subambi entes apre
sentaram-se uniforme em viscosidade (baixa) e variações de
energia. Tais características sugerem o retrabalhamento in
cessante dos sedi mentos.

E i mportante ressal tar que mesmo sendo retransporta
dos e redepos i tados em outro ambi ente, os sedi mentos conserva
ram suas caracteristi cas, devi do a sua el evada maturi dade.
Exempl o: amostras col etadas no topo de cordões I .i torâneos.

Quando analisadas iso'ladamente retrataram caracte
rísti cas eõl i cas; aval i ando-as em conj unto, evi denci aram ca
racteristi cas do ambi ente mari nho raso.

- 14orfo'l ogi a das Particul as:

Es ta anãl i se tanrb6m apontou as caracteristi cas
tadas. Apenas duas cl as ses predom'i naram nas duas frações
I i sadas.

- ttli nera j s Pesados Transparentes:

A anãl i se dos mi nerai s pesados transparentes ressal
tou as provãvei s fontes de sed'i mentos, po16m foi i mpossível
estabel ecer a contri bui ção de cada fonte, devi do a di versi da
de mi neral 6gì ca da assembléi a.

Admi te-se a ocorrânci a de contri bui ções de fontes
diferentes. Assim sendo, o elevado grau de arredondamentodos
sedi mentos da i I ha compri da, pFovavel mente seja proveni ente
de sedimentos p16-existentes, isto ã, da Formação canan6ia. 0

bai xo grau de arredondamento demons tra a contri bui ção de ro
chas prõ-cambri anas.

cl
ana
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0s ni nerai s pesados

dimentos da Fornração Cananãia
dões I i tor'âneos, dunas, etc. )

gui e do Complexo Cristalino.

sugerern mesma ori gem para os se

e dos depõsitos recentes ( cor
: Metassedi mentos do Grupo Açun

- Foraminíferos:

0s foraminiferos, iuntamente com o padrão de vegeta
Ção, apontaram uma tendência de mai or estabi I i dade ambi ental
na região sul. Serviram, portanto, de evidôncia adicional ao
padrão de cresci mento da i I ha .

Esta constatação conferi u rna.ior va'!or ãs i nferênci as
fei tas atravõs dos tratamentos estatísti cos das anãl'i ses granu
lomãtricas.

Embora pequeno o nûmero de amostras ana't i sadas, os
resul tados sugeri ram mai or estabi I i dade ecolõgi ca ã regi ão Suì ,
constituindo resposta ã estabilidade ambienta'l , que por sua
vez, ã dependente do fator tempo. Hã coerência na interpreta
ção dos parãmetros analisados que confi rmaran'Ì o crescimento de
Sul para o Norte da ilha Comprida.

De acordo con FIJLEARI e stJGUrl ('l 974 ) , a sedimenta
ção das areias que constituem a Formação canan6ia e o seu modo
de ocorrônci a , associ am-se i nclubj tavel mente aos avanços e re
cuos do nível do mar I i gados as vari ações gl ãci o-eustãtj cas do

Q uate rnãr i o .

Segundo os autores ( op. eít.) a cota de nove me

tros ocupada por esta Formaçã0, Fêpresentaria o nível provãveì
da transgressã0. A cota de três metros que ocorre nas prox'i mj

dades da I i nha da costa atual representa um segundo nivel de

ingressão marinha que enta'lhou os dep6sitos da primeira. Este
segundo nivel mais bajxo tem sido assinalado (autores op,cít. )

ao nivel da transgressão fl andi ana de j dade entre 3 000 a
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7 000 anos.

Em conseqllôncia, a região SI da i ] ha Compri da,ocupa
da por ãquela Formação,, foi parcialmente erodida e o seu mate
ri al redeposi tado ao I ongo da i I ha segundo di reção NE, i nfl uen
ciando o seu crescimento para i ìha tipo Barreí ra. provavelmen
te durante a regressão ocorreri a a sedi mentação de materi ar
erodi do durante a iì tima transgressão, formando a regular pla
nicie de cordões litorâneos.

Atual mente parece
face marinha, ao longo da i
da reversão da corrente N-S

Cananéi a.

haver deposi ção de sedimentos na
I ha, em di reção NE, conseqüânci a

que banha as costas brasileiras.

Formação

Ter-se-i a, portanto:

Pleistoceno: deposição dos sedimentos da

Holoceno: formação dos cordões litorâneos.
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