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ABSTRACT

The results of 95 granulometric analyses of bottom sediments collected in

the region of Cananeia (State of Sao Paulo, Brazil) are discussed in this paper,

having in view the understanding of the nature and intensity of the different

factors intervening in the present deposition . Methods and physiographic cha

racters of the region are described.

Through the discussion of some of the sediment parameters and of the

calcareous composition in the fraction :> 441" and < 441'" it was possible to
show that :

1) these sediments, as a whole, are mostly composed of "fine" and "very
fine" sands (Wentworth Size Classification).

2) some of the sediments have special characteristics due to particular to
pographic features of the bottom such as flats, shallows, shoals or small local

basins.

3) flood-currents are predominant over ebb-currents in the deposition me

chanism .

4) a zonal influence was observed on sedimentation, caused by sea and land

originated waters .

INTRODUCAO

As caracteristicas fisicas e quimicas de sedimentos em depo
sicao retratam 0 conjunto das condicoes reinantes num determina
do ambicnte, definindo, por outro lado, 0 estado de equilibrio fi
nal resultante da atuacao dos varies elementos interferentes.

Procuraremos, neste trabalho, reconhecer e avaliar os diferen
tes agentes e fatores atuantes na sedirnentacao que ora se processa
na Regiao de Cananeia (litoral suI do Estado de Sao Paulo), con-
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tribuindo, alem disso, com dados que permitam melhor definir esta
regiao quanto a sua natureza lagunar. Baseamo-nos, para tanto,
nas determinacoes dos conteudos em calcario da s fracoes > 44", e
< 44", dos sedimentos e nas analises granulometricas de 95 amos
tras de fundo , coletadas ao longo do canal que circunda a ilha de
Cananeia ,

Esboco Fisiogrdiico Regional

A ilha de Cananeia possui uma extensao aproximada de 27
km e uma largura que varia de 1 a 5 km . E' circundada por urn
canal de 1-3 km de largura e cujas profundidades alcancam 0 ma
ximo de 20 metros , sendo entretanto mai s comuns as de 6-7 metros.
:f:ste canal recebe aguas marinhas atraves da Barra de Cananeia
(suI da ilha Comprida) alem de aguas continentais e insulares atra

ves dos inumeros rios que nele desembocam.
A planicie costeira, cuja largura varia em torno de 5 km, e

constituida par uma estreita faixa de aluvi6es logo ao sope das
serras que a limitam a W; todo 0 restante da area apresenta pre
dominanternente sedimentos arenosos dispostos segundo uma serie
de linha s de restinga . Os mesmos sedimentos arenosos em identica
disposicao constituem as ilhas de Cananeia, Comprida e pequena
faixa sedimentar da ilha do Cardoso.

Os varies autores que estudaram esta regiao dao-lhe idade qua
ternaria sendo todos unanimes em responsabilizar 0 rio Ribeira de
Iguape como seu principal agente Iitogenetico (Oliveira e Leonar
dos , 1943 ; Besnard, 1950; Silveira, 1952 etc.). Atualmente, po
rem, 0 reconcavo em redor de Cananeia nao sofre a influencia Ii
sica , pelo men os direta, deste rio . Seu leito e paralelo a costa, mas
corre por tras das serras limitrofes da planicie costeira, indo desaguar
em Iguape. Percorrendo areas em que predominam os xistos e fi
litos da serie Acungui (Oliveira e Leonardos, op . cit.) , 0 rio tern
a possibilidade, devido a sua grande competencia, de carrear gran
des quantidades do material facilmente erodivel depositando-o nas

proximidades de sua foz, junto a barra de Icapara (ao norte da
ilha Comprida ) .

Tanto a planicie costeira como as ilhas de Cananeia e Compri
da soerguem-se cerca de 2-4 metros em relacao ao nivel do mar,
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fato este observado atraves de inumeras falesias , a desnivel nao e
entretanto generalizado, pois numerosos sao os trechos de zonas
baixas invadidas pelas mares. Aqui desenvolvem-se condicoes pro
picias para 0 estabelecimento dos manguesais, pois este tipo de ve
getacao adapta-se as duas condicoes predominantes nessas zonas
baixas: conteudo de sal condicionado as preamares e deficiencia na
oxigenacao (Rawitscher, 1944).

As falesias sao constituidas por areias revestidas por uma ca
mada de limonita, a qual lhes confere uma coloracao caracteristica .
o material arenoso pertence a antigas praias internas (Ab'Saber,
1955) ou a baixios internos, os quais teriam servido de suporte a
vegetacoes pioneiras que reteriam, nas proximidades das desem
bocaduras de rios, 0 material limoso por eles carreado. Estaria as
sim preparado, de acordo com Silveira (op. cit.) , 0 substrato para
o estabelecimento dos manguesais. Ab'Saber (op. cit.) interpreta
as barrancas como conseqiientes de urn ligeiro soerguimento com
posterior entalhamento do canal e dos pequenos mananciais; a limo
nita, responsavel por sua coloracao escura, e de origem supergenica
e resultante da oxidacao de minerais ferrosos por decomposicao dos
antigos manguesais.

Dentro desta paisagem sedimentar sobressai uma elevacao de
nominada morro de Sao Joao de aproximadamente 120 metros de
altura, junto a cidade de Cananeia, constituida por rochas eruptivas
alcalinas (Freitas, 1947). Do outro lado do canal, na ilha Com
prida, em frente a esse morro, localiza-se uma outra elevacao de
caracteristicas petrograficas semelhantes. Urn acidente submerso, a
uma profundidade de cere a de 6 metros, denominado Lage do Argo
lao, parece ser a ponte de ligacao desses dois afloramentos alcalinos.

as cursos d'agua que desembocam no canal sao de duas ca
tegorias: os rios propriamente ditos, que se localizam no continente
e na ilha do Cardoso e certos riachos de agua salobra existentes
nas ilhas de Cananeia, Comprida e do Cardoso e mesmo no con
tinente. as rios provem das serras circunvizinhas apresentando cur
sos bern delineados devido ao maior fluxo de agua; por outro lado
os riachos constituem pequenas redes de drenagem pluvial com urn
percurso bern mais sinuoso em virtude de suas menores vasoes e da
orientacao forcada pelo relevo de restingas predominante na regiao ,
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Alguns autores tern chamado esses riachos de 'marigots", corres
pondente africano de "gamboas" que sao definidas literalmente co
mo pequenos cursos d'agua cuja alirnentacao depende das mares.
Estas porem nao sao as (micas responsaveis pela manutencao des
ses cursos, pois, considerando 0 elevado indice pluviometrico medic
anual da regiao (2200 mm) , transformam-se, na epoca chuvosa, em
eficientes drenos pluviais resultando num terreno circundante rela
tivamente seco apesar da irregularidade do mesmo e da densa vege
tacao que 0 recobre . Quer seja 0 refluxo das mares, quer sejam as
aguas pluviais, e grande a influencia destes pequenos rios na sedi
mentacao do canal principal. 0 termo "gamboa" e usado aqui sem
querer discutir 0 merito da denominacao ,

Nao podemos deixar de reconhecer a dedicacao e empenho
manifestados nos trabalhos de campo e de laborat6rio pelos srs. Jo se
N. Serra e Claudio C. Sarti , da Seccao de Ouimica e Sedimentolo
gia do lnstituto Oceanografico . Agradecemos tambern ao Sf. 1. Mar
condes, do mesmo lnstituto, pela confeccao dos graficos .

COLETA DO MATERIAL E METODOS DE LABORAT6RIO

Os pontos de amostragem condicionaram-se aos raros aciden
tes geograficos existentes na regiao, tais como desemboc aduras de
rios, pequenas enseadas, ilhas ou pontas, a fim de permitir sua 10
calizacao precisa. Estes locais foram escolhidos a meio caminho
entre as duas margens ou pr6ximos as mesmas em frente aqueles
acidentes. As amostragens feitas no meio do canal , possivelmente,
nem sempre correspond em as maiores profundidades, isto e, ao ca
nal propriarnente dito, devido a escassez das sondagens e falhas.
no mapeamento atualmente disponivel ,

Para a coleta do material de fundo foi utilizado urn amostra
dor ("snapper") do tipo Marukawa, com capacidade para 300 cc e
pesando aproximadamente 9 kg.

Ap6s secagem em estufa a 60-70 0C foram pesadas 50 g de
cada ainostra coletada e lavadas as suas fracoes silte-argilosas atra
yes de uma peneira Mesh Tyler n.° 325 (44",) .

o material retido nesta peneira (> 44",) foi a seguir subme
tido a analise mecanica por peneir amento a seco . Ap6s os peneira
mentos , baseando-nos nas propriedades de massa desses sedimen-
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tos, foram construidas as eurvas eumulativas em papel serni-loga
ritmico que nos forneeeram os valores da mediana, 1.° e 3.° quar
tis. A partir destas medidas ealculamos 0 ehamado Coeficiente So ou
de Selecao de Trask.

Convern lembrar que as eurvas representam 0 sedimento total
seco eonquanto a analise tenha sido realizada apenas ate a fracao
53-44p.. 0 restante da eurva foi tracado por extrapolacao e basea
do em sua tendencia geral, sem analisar as fracoes menores do que
44p.. No deeorrer de nossos trabalhos temos feito diversas tenta
tivas infrutiferas a fim de analisar mecanicamente 0 sedimento em
suas menores fracoes pelo menos ate 0 limite das argilas (2p., seg.
Wentworth). Observamos que a secagem do material resulta num
agregado solido constituido pelas particulas de silte-argila fortemen
te soldadas. A desagregacao perfeita dessa massa torna-se pratica
mente impossivel , A tudo isto ainda se soma 0 problema criado pe
la floculacao provocada pelo NaCl presente, uma vez que se trata
de sedimentos sob influencia marinha. Se bern que nao impossivel,
a sua lavagem eompleta para fins praticos c urn processo muito
dificil e moroso.

Levando todos esses fatores em eonta acreditamos que 0 me
todo escolhido, isto e, a extrapolacao dos pontos da curva , seja uma
fonte de' erros menor do que 0 emprego de urn dos metodos cornu
mente utilizados, como 0 da pipetagem, ainda mais que essa extra
pclacao so e feita ate a ordenada dos 75% (Q3)'

Foram retirados das proprias curvas granulometricas os valo
res poreentuais das duas fracoes principais que compoem 0 sedi-
mento: arenosa c- 62,...) e silte-argilosa « 62,...).

Para uma melhor caracterizacao de cada amostra, determina
mos tambern os conteudos calcarios rclativos a fragmentos de con
chas dos sedimentos . Para a fracao > 44,... calculamos as porcen
tagens atraves das diferencas de peso da amostra antes e ap6s 0

ataque pelo HCI. Para a fracao < 44p. empregamos 0 Calcime
tro de Bernard calculando as porcentagens a partir do deslocamen
to sofrido pela coluna de liquido sob a pressao do CO2 despreen
dido do calcario pela acao do acido ,

Algumas amostras foram novamente submetidas ao peneira
mento depois de eliminado 0 calcario, com a finalidade de dedu-



46 BOL. SOC. BRAS. GEOL. V. 11, N. 2, 1962

zir-se a distribuicao das porcoes soluveis em HCl (calcario ) e inso
luveis (quartzo etc.), dentro dos sedimentos.

REPRESENTA<;AO GRAFICA DOS RESULTADOS

o mapa (Fig. 1) apresenta os pontos de amostragem realiza
dos; as Figs. 2 e ·3 correspondem as linhas indicadas no mapa e
mostr am as variacoes que sofrem os sedimentos ao longo do canal,
em relacao a profundidade, a porcentagem da fracao silte-argilosa
« 62",), a mediana, ao Coeficiente de Selecao e a porcentagem
de ca1~ario para as fracoes > 44", e < 44",. Estas linhas foram
subdividid as em trechos que serao discutidos mais adiante .

o diagrama triangular da Fig. 4 engloba t6das as estacoes da
regiao estudada . Representa ele, para cada amostra, as tres classes
(Tabela de Classificacao de Wentworth) mais adaptaveis aos sedi
mentos em estudo: Classe < 62", (silte e argila); Classe 250-62p.
(areia fina e muito fina) e Classe > 250", (areia media , grossa,
muito grossa e incluindo em alguns casos a fracao granular) . Este
grafico permite, com apenas os resultados das analises granulome
tricas , nao so uma rapida visualizacao da tendencia geral da dis
tribui cao dos sedimentos como tamb em estabelece uma classifica
<;ao gcral dos mesmos. Escolhemos, no grafico, 5 pontos julgados
representativos de todas as amostras co1etadas; suas curvas de dis
tribuicao granulometrica figuram na mesma ilustracao ,

DISCUSSAO DOS RESULTADOS

As Figs. 2 e 3 mostram que predorninam certos valores por
centuais de fracoes silte-argilosas, de medianas, de coeficientes de
selecao e de teores em calcario, podendo-se mesmo classificar a
amostragem, dentro de certos limites, como relativamente hornoge
nea . Assim e que, de urn modo geral , as fracoes silte-argilosas «
62p.) apresentam-se perfazendo 0-25 % dos sedimentos , na grande
maioria das amostras; as dimens6es dos graos medics (medianas)
desses sedimentos estao geralmente compreendidas entre 100-150",;
os coeficientes de selecao sao predominantemente inferiores a 2,5 0

que classifica esses sedimentos de "muito bern selecionados" (Trask,
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Fig. 2 - Grafico das principais caracteristicas das amostras ao longo da LINHA "A"
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1932 in Krumbein & Pettijohn, 1938) . Quanto ao conteudo calca
rio notamos ser ele em geral baixo, pois na fracao > 44,... e inferior
a 2,5 % e na fracao < 44,... e inferior a 1% .
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Fig. 3 - Grafico das principais caracteristicas das am ostras ao long o da LINHA "B"

Em determinados trechos ou mesmo em pontos isolados po
rem, aqueles valores fogem a regra geral de distribuicao e isto de
vido a diversos fatores e agentes locais. A fim de reconhecer estes
elementos, delimitamos nas linhas A, Bee, os trechos que englo
.bam os pontos discrepantes.
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"

Fig. 4 - Diagrama triangular e 5 curvas acumulativas tipicas da composicao
granulornet rica dos sedimentos.

Dentre os fatores e agentes causadores destas anomalias temos
a ressaltar a acao conjunta da conforrnacao fisiografica e do meca
nisrno das mares. Miniussi (J 959 ) esquernatizou 0 mecanismo de
propagacao da onda de mare atraves do canal que circunda a ilha
de Cananeia , Segundo este autor, 0 fluxo d'agua gerado pela mare
enchente, ao penetrar pela barra de Cananeia, divide-se em dois
ramos: urn percorre a Baia de Trapande, Mar de Itapitangui e Mar
do Cubatao enquanto 0 outro segue pelo Mar de Cananeia ate 0

norte da ilha, dando-se 0 primeiro encontro das duas ondas do Mar
do Cubatao, nas proximidades da foz do rio Iririaia-Acu , Na segun
da fase da preamar ambos os ramos reunem-se na extremidade nor-
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te da ilha de Cananeia para seguirem juntos pelo Mar Pequeno em
direcao a Iguape . A inversao do fluxo dcvido a mare vazante tern
inicio proximo a foz do rio Iririaia-Acu com bifurcacao da direcao
das correntes: uma segue pelo Mar do Cubatao, Mar de Itapitangui
e Baia de Trapande enquanto que a outra dirige-se inicialmente pa
rao norte da lha de Cananeia juntando-se ai com a que desce pelo
Mar Pequeno e Mar de Cananeia . Em meia-mare vazante 0 meca
nismo se simplifica pois a disjuncao da corrente que desee 0 Mar
Pequeno se da ao norte da ilha de Cananeia indo urn ramo pelo
canal oeste e outro pelo canal leste para se juntarem nas proximi
dades da barra.

Com base nos resultados das observacoes hidrograficas, aque
Ie autor classifica 0 encontro das duas ondas de mare, nas proximi
dades da foz do rio Iririaia-Acu, num "tombo secundario", pois este
encontro nao apresenta todas as caracteristicas necessarias para que
seja classificado como "tombo de aguas" tipico . A principal causa
da anomalia e a conforrnacao fisiografica regional. De qualquer
forma foram verificadas neste local (trecho compreendido entre as
estacoes 28 e 36) caracterfsticas granulometricas excepcionais tais
como perda de selecao, diminuicao do diametro medic das parti
cuias e aumento anormal dos teores em calcario ,

o mecanismo hidrodinamico acima descrito confere ao canal
que circunda a ilha de Cananeia 0 carater de urn "rio com fluxo
nos dois sentidos". Assim sendo, as fOn;as atuantes resultam num
sistema bern mais complexo, fato este que ira se refletir direta
mente na natureza granulometrica do material em deposicao. E' 0

caso do trecho A3 que corresponde a urn .local onde as correntes de
mare atuam intensamente, indo, como conseqiiencia , erodir as fa
lesias que constituem toda a ponta da Aroeira.

Pelas caracteristicas apresentadas por estacoes dos trechos A4 ,

Ai;, AI; e Ca pudemos determinar, porern, que as preamares atuam
de maneira mais efetiva sabre a deposicao do que as baixamares.
A analise dcsedimento da estacao 43 revelou tratar-se de material
muito hornogeneo e caracterfstico de aguas muito competentes (me
diana de 165p., 4% de material < 62p. e So de 1,0), oposto ao de
terminado para a estacao 42 (mediana de 15p., 60% de material
< 62lJ. e So de 3,2) . Se a velocidade das correntes de baixamar fos-
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se maior que as de preamar, 0 sedimento da estacao 43 nao se apre
sentaria tao homogeneo mas misturado aquele ocorrente na esta
cao 42. Pelas caracteristicas granulometricas desta ultima, deduzi
mos tratar-se de urn local relativamente calmo, 0 bastante para que
ai se deposite 0 material fino lavado da estacao 43 e talvez 0 pro
veniente do Mar de Itapitangui, uma vez que 0 trecho A5 e bastante
homogeneo em relacao aos valores granulometricos , Os rios sao ai
bern mais caudalosos e portadores de maiores quantidades de se
dimentos conquanto a deposicao nao se Iaca nem no meio do canal
e nem junto as desembocaduras (linha C). Isto porque a Baia de
Trapande, a maneira de urn meandro fluvial, tambem apresenta uma
margem convexa (menor erosao e maior deposicao) e uma mar
gem concava (maior erosao e menor deposicao), sendo aquela jus
tamente a coincidente com a Linha B (heterogenea ) e esta com a
Linha C (homogenea) , Como os citados rios desembocam numa
margem muito mais sujeita a acao das correntes presentes e l6gico
haver lavagem e selecao do material por eles depositado.

A estacao 64 (trecho Au), por se situar na extremidade de
uma fossa, e tipica de local de brusca deposicao, pois a profundi
dade passa de 11 metros a 6 metros. Tambem ela nos fornece ar
gumentos Iavoraveis a dominancia das preamares sabre as baixa
mares, pois, em caso contrario, suas caracteristicas granulometricas
(85 % de material silte-argiloso, media mediana de WiL, coeficiente de
selecao de 3,8 e 8,5< de calcario) seriam apresentadas pela estacao
74, localizada na outra extremidade da fossa, e onde a conforma
<;ao topografica do fundo e identica a da estacao 64.

As estacoes 54 e 58 (trecho C1 ) tambem comprovam nossa
hip6tese pois tomam-se, por acao das preamares, locais de acumu
Iacao dos sedimentos finos erodidos das desembocaduras dos rios
Ararapira e Taquari.

Urn outro fator de grande influencia e representado pelos rios,
sejam verdadeiros ou nao . Todos os trechos do canal que rece
bern aguas insulares ou continentais sao bern caracterizados quanto
a natureza do fundo, pois ali passam a dominar porcentualmente as
fracoes silte-argilosas, havendo, conseqiienternente, uma diminuicao
sensivel do diametro medio das particulas e perda de selecao gra
nulometrica . As aguas salgadas ao penetrarem pelos rios adentro
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floculam as argilas em suspensao, determinando urn deposito de ca
niter argiloso nos leitos desses rios. Na baix amar ou em epocas
chuvosas, a corrente fluvial tern sua competencia aumentada 0 que
causa erosao e transporte de maior quantidade de material fino pa
ra as desembocaduras. Os exemplos desse Ienomeno nos sao dados
pelos trechos Al (influenciado peIas gamboas Maria Rodrigues e
Bagu assu), A:!, estacoes 38, 41, 42 e 44 do trecho A4 e trecho C2 •

As variacoes da topografia do fundo tam bern sao responsaveis
por muitas das anomalias observadas . 0 trecho A, refere-se a es
tacoes localizadas no fundo de uma fossa de profundidade media
de 11 metros , assinalada no mapa da Fig. 1 . Os sedimentos mais
finos e os fragmentos grosseiros de conchas sao ai depositados re
sultando numa menor selecao e menores medianas. As estacoes do
trecho As tambern tern suas car acterfstic as condicionadas a profun
didade e a conformacao do perfil topografico do fundo. As estacoes
92 e 1, ambas com 6 metros de profundidade, margeiam urn pe
queno poco simetrico que atinge em seu centro a profundidade de
15 metros (est. 94) , caracteristicamente heterogeneo , 13. as esta
coes localizadas nos declives desse poco (93 e 95) indicam uma
deposicao mais controlada , principalmente a n.? 95 que possui uma
mediana bern mais elevada. As estacoes do trecho Bb localizam-se
num baixio de profundidade media de 1 metro e pelas caracteris
tieas granulometricas dessas amostras notamos apenas na estacao
91. uma certa competencia das aguas , Os sedimentos desse ponto
sao lavados de suas argilas por qualquer correnteza que por ai pe
netre . No restante, as amostras sao tipicas de local de deposicao
nao controlada, como falta de selecao , medianas baixas e altas por
centagens de material silte-argiloso ,

Temos por fim a assinalar a influencia das aguas marinhas em
estacoes localizada s frente a entrada da barra de Cananeia . A maior
energia destas aguas age de modo a lavar e melhor selecionar os se
dimentos de estacoes dos trechos A, e C3 , elevando bastante as suas
medi anas . A influencia marinha no canal pode tamb em ser deli
mitada indiretamente, atraves dos teores em calcario . Pelo exame
das Figs . 2 e 3 concluimos que 0 fornecimento efetivo , a partir da
barra, se da no Mar de Cananeia ate a est . n.? 9 e na Baia de
Trapande ate a estacao n.? 64, pois todas as analises do calcario
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existente na fracao < 44,u mostram valores compreendidos entre
1 e 5 %, altos para a regiao , Tambem os fragmentos mais grossei
ros mostram uma distribuicao dominante na mesma area, se bern
que mais heterogenea . Explica-se pelo fato destes fragmentos se
rem bern mais sensiveis ao carreamento mesmo quando sujeitos a
pequenas variacoes da corrente.

A analise descritiva de cada amostra em particular foi feita
buscando a causa atraves do efeito observado. Falta, entretanto, uma
caracterizacao geral dos sedimentos em seu conjunto, ou melhor, uma
definicao englobando a todos, por meio da qual se possa ter uma
visao de toda a area lagunar e nao mais de alguns de seus trechos.

No grafico triangular da Fig. 4 estao plotados os resultados das
analises granulometricas de todas as amostras. Predominam nestes
sedimentos altos teores da fracao 250-62,u, constituindo-se portanto a
maior parte deles de areias finas e muito finas (seg. Wentworth).
Urn certo numero de amostras possui metade dos graos constituidos
por essas areias e meta de por silte-argila. J a. num mimero bern mais
reduzido predomina esta ultima fracao , Apenas 15% das amostras
co1etadas sao compostas por material maior do que 250,u em porcen
tagens superiores a 20%. Assim sendo, em sentido amplo, quando
considerado dentro dos limites de granulometria empregados, 0 fun
do da laguna e extremamente homogeneo , A mesma figura tambem
apresenta 5 curvas cumulativas, cada uma representativa de urn se
tor da area de distribuicao geral do grafico triangular.

CONCLUSAO

Os sedimentos de fundo da Regiao de Cananeia sao, de urn mo
do geral, granulometricamente homogeneos . Sao constituidos prin
cipalmente de "areias finas" e 'muito finas" (seg. Tab. de Classif.
de Wentworth); as dimensoes dos graos medics (medianas) estao ge
ralmente compreendidas entre 100-150,u; os coeficientes de selecao
variam entre 1,0 e 4,0 sendo entre tanto rnais comuns os valores in
feriores a 2,5, podendo-se assim classifica-Ios de "muito bern" a "bern
selecionados". (Trask).

As analises destes sedimentos revelaram a influencia marinha
frente a barra bern como as influencias fluviais nas desembocaduras
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'dos rios. Para que esta regiao fosse considerada como Lagunar seria
necessaria uma gradacao entre 0 ambiente de sedimentacao marinho
e 0 fluvial, pois todos os outros elementos constituintes de urn tal
sistema acham-se presentes (Krumbein & Sloss, 1959). Aquela gra
dacao entre os dois ambientes entretanto falta e isto devido a varies
fatores locais ou regionais que alteram as condicoes de desenvolvi

mento normal da laguna.
Dentre eles assinalamos : a acao conjunta da conformacao fisio

grafica e do mccanismo de propagacao das ondas de mare; a influen
cia exercida sabre a sedimentacao por parte das correntes de mare
enchente que se revelaram mais competentes do que as de mare vazan
te; a deposicao no canal principal de grande quantidade de material
silte-argiloso, por parte das inurneras gamboas que ai desaguam e
por fim, as anomalias locais conferidas por feicoes topograficas par
ticulares do fundo (pO(fOS, baixios etc.) .
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