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o Saco do Bracuí, localizado no litoral sudeste do Brasil, é um dos cOIpos d' água 
receptores da bacia de drenagem da região de Angra dos Reis. Devido a interveção 
antrópica, esta região vem sofrendo inúmeras modificações morfológicas ao longo dos 
ultimos 40 anos. Tais modificações incluem a construção da Marina do Bracuí, dragagem 
de canais artificiais e a ocupação da planície costeira causando um intenso desmatamento 
e a destruição de regiões de mangue. Este estudo dividiu-se em dois principais objetivos: 
(1) utilizar dados de reflexão sísmica da área para reestabelecer a: evolução geológica 
holocênica da mesma e (2) identificar possíveis mudanças na dinâmica sedimentar dentro 
do Saco do Bracuí em função da intervenção antrópica na área. Os resultados obtidos, 
segundo o levantamento de reflexão sísmica, permitiram a identificação de duas unidades 
estratigráficas distintas, separadas por um refletor, além de paleodeItase paleocanais 
correlacionados aos antigos leitos dos Rios Bracuí e Grataú durante o Holoceno. 
Correlações destes resultados com a literatura permitiram infenr uma idade aproximada 
de 6800 anos para o topo da unidade inferior. Sugere-se uma evolução geológica 
holocênica onde as unidades identificadas foram depositadas durante diferentes estágios 
do nível do mar (regressivo e transgressivo). Comparação entre as fotografias aéreas dos 
anos de 1964, 1965, 1978 e 1991 possibilitou identificar as principais modificações 
morfológicas ocorridas na área nos ultimos 40 anos. Perfís batimétricos resultantes da 
comparação das cartas náuticas de 1980 e 1944, juntamente com observações de campo 
possibilitaram a identificação de áreas onde estão ocorrendo os processos de erosão e 
assoreamento dentro do Saco do Bracuí. Taxas de sedimentação variam entre 0,17-1,90 
em/ano e valores de inventório de 210pb entre 16-60 dpm/cm2/ano. Estes resultados 
indicam um alto acúmulo de sedimentos próximos as desembocaduras dos Rios Bracuí, 
Grataú e do Frade e concordam com os perfis batimétricos quanto a localização dos 
principais pontos de erosão e assoreamento dentro do Saco do Bracuí. Os resultados das 
análises granulométricas e 210Pb indicam que o Saco do Bracuí está sofrendo processos de 
assoreamento em locais especificos enquanto que processos erosivos ocorrem em outros 
locais. Tais processos foram provocados por um aumento na descarga sedimentar desta 
área, a partir do momento em que foi iniciada a intensa intervenção antrópica na região. 

PALAVRAS eRA VE: Baía da Ribeira, assoreamento, erosão, sedimentação. 
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The Saco do Bracuí, located in the littoral zone of the Brazilian southeast, receives 
run off from the region of Angra dos Reis. Anthropological intervention in this area has 
modified local morphology during the last 40 years. These modifications inc1ude an 
intense deforestation of mangrove regions, construction of the Bracuí Boat Yard, the 
dredging of part of the draining basin and development of the coastal plaino Results from 
seismic surveys identify three different stratigraphic units separated by two reflectors as 
well as Holocenic paleodeltas and paleochannels of the Bracuí and Grataú rivers. Results 
from this study and previous work indicate an age of 6800 years for the top of the 
superior unit. Areal photographs from the years 1964, 1965, 1978 and 1991 reveal the 
principal modifications occurring during the last 40 years in the area. Field observations 
from this study as well as bathymetrical profiles based on the nautical maps of 1980 and 
1944 reveal shoaling and erosion areas in the Saco do Bracuí. Sedimentation rates, using 
lead-21O profiles, are between 0,17 - 1,90 crnlyear and lead-21O inventory values are 
between 16-6-dprnlcm2/year. The results for sedimentation rate and inventory show a 
high accumulation around Bracuí, Grataú and Frade mouth rivers and agree with results 
from the bathymetrical profiles with respect to the site of erosion and shoaling in the Saco 
do Bracuí. The results for grain size and lead-21O analyses support the idea that the Saco 
do Bracuí is suffering shoaling processes in specific sites and erosion in others. 
Comparison between long term sedimentation rates obtained by seismic results and short 
term rates obtained by lead-21O shows an increase of the sedimentary discharge in the 
1960's, when the intense anthropological intervention in the area began. 

KEY WORDS: Ribeira Bay, shoaling, erosion, sedimentation. 
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As áreas costeiras, além de atuarem como zona de interface durante a transferência 

de sedimentos entre o continente e o oceano, são geralmente ameaçadas pela ocupação 

humana. Estas áreas possuem localização favorável ao desenvolvimento de parques 

industriais, turismo, urbanização, pesca e transporte, o que normalmente implica no uso 

indevido do solo, sem preocupação com a preservação do mesmo. Todos estes processos, 

causam modificações da paisagem natural tomando-a mais susceptível a degradação, 

podendo haver um aumento da descarga de sedimentos para regiões costeiras 

(Kronemberger, 1998). 

Os sedimentos finos que chegam às regiões costeiras, na maioria em forma de 

material em suspensão, podem provocar ao longo do tempo processos de assoreamento, 

reduzindo o tamanho de ambientes estuarinos como baías, enseadas e lagoas costeiras, e 

consequentemente intensificando o impacto das marés de tempestade, que podem danificar 

tanto as propriedades privadas localizadas no litoral, quanto a distribuição dos habitats dos 

peixes e moluscos. A ressuspensão dos sedimentos de fundo, através de processos físicos, 

como marés e ondas, ou biológicos podem causar diminuição na profundidade de 

penetração da luz, afetando a cadeia alimentar. Além disso, metais pesados (mercúrio, 

cádmio, chumbo etc), pesticidas e outras substâncias tóxicas na coluna da água são 

adsorvidos pelas partículas sedimentares, que são depositadas em áreas de baixa energia. A 

ressuspensão destes sedimentos disponibiliza novamente estes metais pesados, na coluna 

d'água, alcançando a cadeia alimentar (Latimer et aI, 1999). 

O estudo da relação entre profundidade e idade de sedimentos de lagos, rios e 

estuários, é de extrema ajuda na avaliação de efeitos antropogênicos, e no auxílio de 

planejamento e gestão ambiental (Robbins & Edgington, 1975~ Duhan & Joshi, 1980). 



Vários radioisótopos de meia-vida curta vêm sendo utilizados, nas ultimas décadas, no 

estudo dos processos sedimentares de ambientes marinhos. Dentre estes, destacam-se 

aqueles de ocorrência natural, originados a partir das séries de decaimento do 238U, 235U e 

232-rh; e aqueles originados artificialmente a partir de explosões nucleares gerando por 

exemplo 14C e 137 Cs. De maneira geral, a aplicação de radioisótopos em sedimentos 

objetiva a determinação de taxas de sedimentação e erosão, que auxiliam na avaliação de 

efeitos antropogênicos nestas áreas (Koide et aI, 1973; Nittrouer et aI, 1979). 

Dentre os isótopos naturais, o Chumbo -210, originado a partir da série de 

decaimento do 338U, meia-vida de 22,26 anos, é uma ferramenta amplamente utilizada para 

a determinação geocronológica de sedimentos recentes. É de grande ajuda na solução de 

problemas ambientais relacionados a ambientes lagunares, marinhos e estuarinos (Appleby 

& Oldfield, 1992; Shukula & Joshi, 1989), tanto como em solos, sedimentos e geleiras 

polares e glaciais (EI-Daoushy, 1988). Este radiotraçador pode ser usado para caracterizar 

processo ocorridos dentro de uma escala temporal a roximada d os. 

As linhas de costa mundiais são marcadas por grandes instabilidades ambientais e 

pela transformação de suas características geológicas ao longo do tempo. Dois grandes 

processos, de escalas temporais e espaciais diferentes, são responsáveis por estas 

mudanças: as energias relativas às ondas, marés, ventos e correntes, e as variações do nível 

do mar ao longo do tempo geológico (Kennett, 82). Por isso, o conhecimento da história da 

variação do nível do mar é importante para o entendimento dos ambientes costeiros. No 

estudo das variações do nível do mar, a ~~rminaçãO da estratigrafia é um método muito 

importante. A estratigrafia de uma dada região pode ser utilizada para detectar mudanças 

paleoambientais, o que pode ser um forte indício de variações do nível do mar. Uma das 

ferramentas usadas em estratigrafia de zonas costeiras é o levantamento de perfís de 

reflexão sísmica (Kennett, 1982). 

A costa brasileira, que se estende desde a latitude de 3°N até 33°S é caracterizada 

por vários ambientes, destacando-se na região do litoral sudeste a presença de baías e 

enseadas comumente ameaçadas pelo crescimento urbano (Kjerfve et aI, 1997; Borges, 

1998). Estudos realizados ao longo da costa sudeste brasileira durante os últimos anos têm 

contribuído para o conhecimento da história do nível do mar desta região durante o 

Holoceno. Tem-se, nesta área, a evidência de dois níveis máximos: o primeiro um pouco 

superior a 3 metros, ocorreu entre 3650 e 3450 anos AP (Anterior ao Presente); e o 

segundo, de cerca de 4,8 metros teria ocorrido ao redor de 5200 anos AP. Seguindo o 
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último pico, houve uma crescente diminuição deste nível até o presente (Martin et al, 1996; 

Suguio et al, 985). 

O Estado do Rio de Janeiro possui mais de 60% da população vivendo em regiões 

litorâneos. A Cidade do Rio de Janeiro é a maior metrópole costeira e principal pólo 

turístico do Brasil. A maior parte da produção de petróleo do país é extraída de campos 

localizados na plataforma continental deste estado. Nas áreas costeiras existem ainda, além 

das atividades pesqueiras, diversas atividades de extração mineral (conchas e areia) 

_~M~ Valentini, 1998). 

Este estudo dividiu-se basicamente em duas partes: (1) identificar posslvels 

mudanças na dinâmica sedimentar dentro do Saco do Bracuí em funç~o da intervenç~o 
antrópica na área e (2) utilizar dados de reflexã'o sísmica da área na tentativa de calcular 

taxas de sedimentação holocênicas da região estudada. A primeira parte baseou-se na 

hipótese de que os processos de modificação ocorridos na área de estudo, refletidos 

principalmente no desmatamento de regiões de planícies, encostas e manguezais, 

construções de canais e alterações da rede drenagem da área, têm contribuído com o 

aumento da erosão e transporte de sedimento terrígenos para a Baía da Ribeira. Utilizou-se 

comparações entre fotografias aéreas e cartas náuticas e datações indiretas através do 

radiotraçador 210Pb no Saco do Bracuí, parte integrante da Baía da Ribeira no MunicíPio de 

Angra dos Reis, para identificar as possíveis alterações na dinâmica sedimentar deste 

ambiente devido a intensa atividade humana na área, o que tem provocado modificações 

morfológicas nas últimas cinco décadas, haja visto grandes investimentos no ramo 

imobiliário, turístico e industrial na área (SEMA, 1997; UFRRJ, 1992; Mattos, 1993, 

Kronemberger, 1998). 



o Saco do Bracuí, consta de um corpo receptor da região de Angra dos Reis, 

tendo sofrido algumas modificações na sua morfologia nos últimos 50 anos, causada 

pn~palmente pela dragagem de parte da bacia de drenagem e ocupação da planície 

costeira ao longo do Saco do Bracuí, além da crescente ocupação urbana nas suas 

proximidades, que levou ao desmatamento e destruição de regiões de mangue. Segundo 

Kronemberger (1998) e Villena (1999) estas atividades na área são típicas causadoras do 

aumento da taxa de erosão, que traz como conseqüências prejuízos na agricultura 

causando a desvalorização da terra, assoreamento e poluição dos cursos de água, 

afetando os ambientes costeiros. 

A hipótese deste trabalho consiste de que a intervenção antrópica, ocorrida nas 

regiões adjacentes à Baía da Ribeira, é a responsável pelo aumento na carga de 

sedimentos depositados no Saco do Bracuí, causando alterações na dinâmica sedimentar ----
deste ambiente. ".--------

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal identificar evidências de 

alterações na dinâmica sedimentar no Saco do Bracuí, provocadas pela intervenção 

antrópica na região da Baía da Ribeira. 

Como objetivo específico pretende-se: 

1- Identificar o regime sedimentar durante o tempo geológico recente, através da 

interpretação de perfis de reflexão sísmica; 
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2- Identificar as mudanças provocadas pela intervenção humana, utilizando-se 

de comparações visuais de fotografias aéreas e cartas náuticas, levantamento de dados 

bibliográficos e observações de campo; 

3- Quantificar as taxas de sedimentação para o Saco do Bracuí; 

4- Delimitar áreas de assoreamento e erosão utilizando-se o traçador 

radioisotópico chumbo-21O e perfis batimétricos; 

5- Correlacionar os resultados obtidos, procurando identificar alterações na 

dinâmica sedimentar do Saco do Bracuí. 



o Saco do Bracuí localiza-se no Estado do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil, 

sendo parte integrante da Baía da Ribeira que por sua vez está inserida no contexto da 

Baía da llha Grande. A Baía da llha Grande está localizada há 130km a Sul da Cidade do 

Rio de Janeiro, pertencendo geograficamente ao Município de Angra dos Reis, que é 

também a maior cidade na região (figura 1). 

O Saco do Bracuí está localizado entre as coordenadas 44°22'32" 44°26'25" de 

longitude Oeste e 22°56'20" 22°59'38" de latitude Sul às proximidades da cidade de 

Angra dos Reis (figura 2). 

Saco do Bracuí 

A Baía da Ribeira possui uma área aproximada de 172 km2
, com profundidades 

médias em tomo de 7m e a maior de 21m, na entrada da baía (Lima, 1985). Os rios do 

Frade, Bracuí, Ariró e Japuíba compõem a bacia de drenagem e são considerados de 

grande porte para a região, apresentando extensas áreas de restinga e manguezais ao redor 

de suas desembocaduras. Esta baía compõe o maior complexo estuarino da Baía da llha 

Grande, mas os diversos empreendimentos imobiliários na área, que surgiram a partir dos 

anos 60, já ocuparam e aterraram grande parte dos manguezais e estuários (SEMA 1997). 

O acesso ao Saco do Bracuí pode ser feito da Cidade do Rio de Janeiro via 

terrestre pela auto estrada BRlOl, Rio de Janeiro - Santos, que também serve de acesso 

para o litoral paulista e para a cidade histórica de Parati. O Saco do Bracuí possui 

uma área aproximada de 20 km2
, com profundidades máximas de 10 - 12m e mínimas de 

l-3m (figura 2). A circulação das águas é bem definida segundo o regime dos ventos, 

seguindo o sentido sinistrógero em situação meteorológica de pós frontal e destrógera em 
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Figura 2 - Carta náutica da Enseada do Bracuí destacando principais 

drenagens, batimetria, altitudes e localidades. 
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Fonte: Marinha do Brasil- Departamento de Hidronavegação e Hidrografia (1980). 
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Figura 1- Carta náutica de localização da área de estudo 
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Legenda - Destacando no retângulo o Saco do Bracuí, mostrado em detalhe na figura 2. 

Números arábicos indicam latitudes ou profundidades. 

Fonte: Marinha do Brasil - Departamento de Hidronavegação e Hidrografia (1993). 
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em situação de tempo bom (Bidone & Lima, 1984). O rio de maior porte que deságua no 

Saco do Bracuí é o Rio Bracuí, que drena áreas de planalto da Serra do Mar (SEMA, 

1997). Este rio possui uma vazão de carga sedimentar de 52mgll (Eletrobrás,1992). O Rio 

Bracuí, desde o ano de 1978, vem sendo dragado, principalmente devido a construção da 

Marina do Bracuí (figura 2). Os rios menores que se destacam na área são Grataú e Rio 

do Frade. 

Geologia 

A Baía da llha Grande acha-se inserida no contexto geológico do Complexo 

Costeiro, de idade arqueana. Nesta região, predominam metamorfitos do fácies anfibolito 

e granulito que sofreram migmatização e granitização em vários graus, e que têm como 

tipos litológicos mais característicos, gnaisses e migmatitos, com intercalações de xistos, 

quartzitos, mármores e calcossilicáticas, ocorrendo ainda faixas e bolsões de material 

granulítico (Hasui et aI, 1982 apud: Mahique~, 1987). Em conjunto com esses 

metamorfitos de alto grau, ocorrem corpos graníticos sin a pós-tectônicos. A oeste, 

ocorrem granitóides grosseiros, com zircão, e leucogranitos róseos com titanita. A llha 

Grande é predominantemente formada por chamoquitos. Ao norte, predominam biotita

gnaisse migmatizados contendo titanita, hornblenda, zircão e epídoto. Outras unidades 

pré-cambrianas são biotita-gnaisses porfiroblásticos com granada e sillimanita. Segundo 

Mahiques (1987), os sedimentos quaternários tem distribuição espacial bastante restrita, 

relacionados a quatro eventos de variação do nível do mar . 

Geomorfologia 

De acordo com Mahiques (1987), os principais domínios geomorfológicos da 

região são: 1) a Serra do Mar de origem tectônica e caracterizada por escarpas erosivas 

com altitudes entre 800-1200m; 2) Maciços Litorâneos com altitudes em tomo de lOOOm 

incluindo em seu domínio a llha Grande (figura 1); 3) Baixada Litorânea que corresponde 

as planícies costeiras que se formaram devido as variações do nível do mar; 4) Planalto da 

Bocaina com altitude máxima em tomo de 1200m e 5) a Plataforma Continental com 

aproximadamente 90km de largura (Zebrunski, 1979 apud: Villena, 1999). 
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Clima 

o clima da região se enquadra no tipo Afa de Koppen que se caracteriza por ser 

um clima tropical com chuvas durante todo o ano e verões quentes. Um estudo do 

comportamento da preciptação média mensal de Angra dos Reis, entre os anos de 1915 e 

1988 foi feito por Kronemberger (1998) (figura 3). Segundo este autor, o relevo 

montanhoso da região de Angra dos Reis, barrando os ventos úmidos oriundos do oceano, 

é o responsável pela abundante precipitação. Nas porções mais elevadas, surge um clima 

mesotérmico, provocado pela altitude e pela amenização da temperatura. Este tipo de 

clima é responsável por totais pluviométricos elevados com médias superiores a 2000mm 

anuais em toda a região. A média mensal da umidade relativa do ár varia entre 80 e 95% 

(SEMA,1997). 

Os meses mais chuvosos deslocam-se de outubro a abril com máximas em janeiro 

e março. Contudo, os totais mensais são superiores a 60mm caracterizando o regime de 

frentes freqüentes. 

A região sofre o domínio da massa Tropical atlântica, presente na maior parte do 

ano, que leva à estabilidade metereológica. No verão domina a massa Equatorial 

continental, provocando altas temperaturas e chuvas torrenciais, e no inverno a massa 

Polar Atlântica, porém com temperaturas sempre superiores a 18°C. 
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Figura 3 - Precipitação média mensal (-) e desvio padrão (mm) de Angra dos Reis entre 
1915 e 1988. 
Fonte: Kronemberger (1998). 

Características Físicas 

Segundo Lima (1985), as correntes geradas pelo vento é que são as responsáveis 

pela circulação interna nas enseadas (por exemplo o Saco do Bracuí), e pela transferência 

de material para o exterior das enseadas. Estas correntes são também responsáveis pela 

ressuspensão do material de fundo. Na região da Baía da Ilha Grande, onde predominam 

os ventos de Este, podem haver variações devido ao relevo montanhoso, sendo possível 

também a ocorrência dos ventos de NE. Durante a passagem da massa polar os ventos 

mudam de 5 para 20 nós (Lima, 1985). Segundo Villena (1999) e Bidone & Lima (1984), 

a maré na Baía da Ribeira é semi-diurna atingindo um máximo de 0,7m nos períodos de 

sizígia, podendo ser influênciada pelos efeitos de maré meteorológicas. As informações 

de moradores locais é de que no Saco do Bracuí, a maré chegou a medir 1,9m no ano de 

1998. Segundo Ikeda et aI (1989), há uma circulação de fundo na Baía da Ilha Grande no 

sentido horário gerado pela diferença de densidade, com velocidade resultante de 

22,OcmJs (superfície), 20,5cmJs (0,5m) e 19,4cmJs(lOm) e com sentido anti-horário 

medindo 4,8cmJs. 
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Ocupação Humana 

Segundo Bertoncello (1992), a urbanização nos domínios da área da Baía da llha 

Grande está registrada como tendo início em meados do século XVI. O fato desta área ser 

protegida por ilhas fez com que a atividade portuária tivesse muita importância, 

principalmente para o transporte de ouro, que saía da região a partir de Parati com destino 

ao Rio de Janeiro. A lavoura canavieira começou a ser desenvolvida ao longo dos séculos 

XVII e xvm, expandindo-se pelas planícies litorâneas. Contudo, a lavoura cafeeira foi a 

maior responsável pela construção de novas vias na época, passando a ser exportada para 

a Cidade do Rio de Janeiro a partir do Porto de Parati. A pesca também foi uma atividade 

de destaque nesta época. Em meados dos anos 40, houve a construção de uma estrada de 

ferro ligando Angra dos Reis a Minas Gerais, além da primeira rodovia que ligava Angra 

a outras cidades; tais obras e o aparelhamento do porto implicaram em um crescimento 

populacional de Angra a partir desta década. Em 1959, houve a instalação do Estaleiro 

Verolme, na planície de Jacuecanga (figura 1), que em seu auge (anos 70), chegou a 

empregar 8000 pessoas, havendo um decréscimo nestes números a partir dos anos 80. 

Além disso, destaca-se na área a Escola Naval. Os anos 50 a 70 foram marcados por um 

aumento da população, principalmente urbana, de Angra dos Reis, implicando em uma 

mudança na sua distribuição local. A construção da BR-I01, Rio-Santos, foi iniciada nos 

anos 70 cortando toda a região. Esta rodovia foi a maior responsável pelo 

desenvolvimento turístico da área, o que provocou a desapropriação e tomada de áreas 

desordenadamente, acentuando o que já vinha ocorrendo desde a década anterior 

(FEEMA, 1979). Foi também nesta época, que Angra dos Reis foi escolhida para sede da 

Usina Nuclear do projeto Nuclear Brasileiro localizada em Itaorna e um terminal 

marítimo de importação de óleo da Petrobrás, inaugurado em 1977. Foi necessária a 

construção de 272 casas no local para abrigar parte dos funcionários. A Usina Nuclear foi 

concluída em 1980, começando a operar cinco anos mais tarde. A população de baixa 

renda, após todas estas obras ficou sem ter onde morar, instalando-se na periferia da 

cidade e nos morros, resultando em problemas de habitações precárias, instaladas em 

terras sem infra-estrutura urbana, falta de água, despejo de esgoto e lixo, contaminação 

dos mananciais, desmatamento e desabamento como conseqüência da ocupação das 

encostas (Ponçano, 1976; Bertoncello, 1992; Mattos, 1993 e SEMA, 1997). 
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Todas estas mudanças, ao longo do tempo, foram principalmente notadas na 

década de 80, com uma realidade totalmente diferente, como por exemplo, um aumento 

populacional de 40000 para 61000 habitantes a partir dos anos 70 e a valorização turística 

da área. A população local continuou a crescer durante a década de 90 atingindo 77000 

habitantes (figura 4). Segundo Jackes at al (1993), para o ano 2002 estima-se uma 

população de 125.000 habitantes. O aumento se deu fundamentalmente nas áreas urbanas 

e nos núcleos aglomerados que se distribuem em todo o território angrense. 
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Figura 4 - Crescimento da população total no Município de Angra dos Reis (RJ). 

Fonte: Bertoncello (1992). 

Pastana (1989), adimitiu ainda a influência sazonal de turistas na região, 

notadamente nos meses de férias escolares e finais de semana; esta população flutuante, 

chega a duplicar o número de habitantes. 



4.1 Sísmica 

A exploração sismológica baseia-se no uso de ondas sísmicas, geradas 

artificialmente, para obter informações sobre a estrutura geológica, características 

estratigráficas e distribuição dos diferentes tipos litológicos. Esta técnica foi inicialmente 

desenvolvida para localizar estruturas de armazenamento de depósitos de petróleo, mas 

atualmente, é largamente aplicada para o estudo da estrutura da Terra e estratigrafia. 

Métodos sísmicos portanto, podem ser usados para delinear corpos rochosos e 

sedimentares com distintas geometrias a estruturas internas (Bouma et al, 1987). 

O levantamento de perfis de reflexão sísmica de alta resolução é uma técnica 

acústica de sensoriamento remoto na qual um curto pulso de som é diretamente emitido 

para o fundo do mar e os sineis refletidas são apresentadas de uma maneira visual (Hobbs 

& Dame, 1992, Hobbs, 1997). 

A reflexão de uma onda acústica, é o primeiro requerimento para este tipo de 

levantamento. O coeficiente de reflexão, é determinado pela razão da amplitude de uma 

onda refletida, pela amplitude de uma onda incidente, segundo a equação: 

R = ArIAi (1) 

Onde: R é o coeficiente de reflexão; Ar é a amplitude de uma onda refletida; Ai é a 

amplitude de uma onda incidente. 

Em situações onde a onda é aproximadamente perpendicular à interface, o 

coeficiente de reflexão é a função de impedância acústica. Sendo assim, tem-se: 

Z=p. V 

R = Ar/Ai 

(2) 

(3) 
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R=(P2 V 2-PI V 1)/ (P2 V 2+PI V t) (4) 

Onde: Z é a impedância acústica; P é a densidade e V é a velocidade de uma onda 

compressional no meio. 

Nos perfís de reflexão existem três classes de coeficiente:l) coeficiente de 

reflexão de material inconsolidado ou sedimento saturado; 2) coeficiente de reflexão de 

sedimentos consolidados ou embasamento e 3) coeficiente de reflexão da interface água

sedimento. A correlação da frequência da onda refletida com o meio em que se propaga a 

onda é indicada pela equação: 

C=ÀT1=Àf (5) 

Onde C = velocidade acústica; T = é o período e f = freqüência. C é a propriedade 

secundária de um meio, através da qual a onda acústica se propaga (Hobbs & Dame, 

1992). 

O médoto de reflexão sísmica para delinear a estrutura de rochas subsuperficiais é 

baseado no princípio de que ondas sísmicas ou elásticas viajam a velocidades conhecidas 

através do material rochoso. Esta velocidade varia com o tipo de rocha. Em alguns locais 

a litologial subsuperficial é relativamente bem fonhecida por testemunhos, isto toma 

possível calcular o tempo requerido para um sinal sísmico viajar da superficie, até uma 

dada profundidade, e então ser refletido de volta. 

A técnica da reflexão envolve primeiro a geração de ondas elásticas na superfície. 

Ondas sísmicas refletidas de volta da sub superfície de descontinuidade são registradas por 

detectores e alimentam eletronicamente o esquema de gravação. As principais 

descontinuidades que refletem ondas sísmicas são camadas sedimentares e rochosas e 

discordâncias. Através da multiplicação de metade do valor do tempo decorrido, entre a 

emissão da onda elástica a partir da fonte até a chegada no detector, pela velocidade da 

onda, é possivel calcular a profundidade da superfície de descontinuidade. Os dados 

obtidos desta maneira pode então ser exibido como sessões ou perfis sísmicos que 

refletem as diferentes estruturas nas unidades rochosas em perfis transversais (Boggs Jr, 

1987). 

Levantamentos sísmicos em ambientes marinhos constituem da utilização de 

fontes sonoras e detectores acoplados na parte de fora de um barco de pesquisa, o qual 

pode operar a uma velocidade de até 6 nós, com uma base contínua no interior do barco, 
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podendo trabalhar até 24 horas por dia. A posição do navio de pesquisa pode ser calculado 

continuamente com auxílio de métodos de navegação de satélites (Boggs Jr, 1987). 

Reflexões sísmicas são geradas por superfícies físicas em rochas subsuperficiais. 

Estratigrafia sísmica é utilizada para identificar sequências deposicionais, predizer a 

litologia de fácies sismológicas pela interpretação de processos e ambientes deposicionais, 

e analisar mudanças relativas do nível do mar conforme registrados nos sedimentos de 

regiões costeiras (Kennett, 1982) 

4.2 Chumbo -210 

Isotópos são átomos que possuem o mesmo número de prótons e diferentes 

números de massa atômica. Alguns nuclídeos tem excesso de massa e são instáveis ou 

radioativos o que significa que a qualquer instante este nuc1ídeo pode se transformar 

espontaneamente em um outro nuclídeo. Este processo é chamado de transmutação 

radioativa, e o tempo requerido para o decaimento de exatamente metade do número 

original deste nuclídeo é denominado de tempo de meia-vida (t1l2) (Faure, 1986, 

Ivanovich 1992; Ivanovich et aI, 1992). O decaimento radioativo envolve a emissão de 

dois tipos de partículas: alfa e beta, que são geralmente acompanhadas pela radiação 

eletromagnética gama. Os nuclídeos 238U, 235U e 232.yh dão origem a três séries de 

decaimento radioativos distintas de ocorrência natural, originando outros nuclídeos 

radioativos de decaimento alfa ou beta. Um dos isótopos da série do 238U é o 226Ra (com 

tempo de meia-vida de 1602 anos) que produz o 222Rn (tempo de meia-vida de 3,8 dias) 

que por ser um gás nobre é parcialmente liberado, através de fissuras e fraturas nas rochas 

onde se formou, para a atmosfera onde decai, através de sucessivas transformações, para 

o chumbo-21O (tempo de meia-vida de 22,26 anos) o qual atinge a superfície dos solos 

lagos e oceanos pela precipitação atmosférica. O chumbo-21O que atinge os ambientes 

aquáticos, é rapidamente absorvido pelo material particulado, depositando-se no fundo. 

A atividade deste isótopo apresenta um decréscimo com a profundidade dentro da coluna 

do sedimento, e o gradiente deste decréscimo fornece informações sobre as taxas de 

acumulação dos sedimentos (EI Daoushy 1988, Benninger, 1978; Appleby & Oldfield, 

1992). O 210Pb tem um tempo de residência na atmosfera de aproximadamente 10 dias e, 
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devido a proveniência atmosférica é comum denominá-lo de chumbo não suportado ou 

em excesso. O chumbo -210 gerado pelo decaimento do 226Ra in situ é denominado de 

suportado. Vários métodos analíticos tem sido usados para a determinação do excesso da 

atividade de 21Opb, dos quais destacam-se a medida por espectrometria gama (Goodbred & 

Kuehl, 1998; Godoy et aI, 1998), e a medida por espectrometria alfa (Joshi, 1989 apud 

Simões Filho, 1993; Flynn, 1968; Kuehl et aI, 1982). 

O chumbo-21O em excesso é utilizado para datação de sedimentos, tendo se 

mostrado uma ferramenta importante na avaliação do efeito antropogênico em relação aos 

processos diagenéticos naturais (Robbins & Edgiton, 1975). Este radionuclídeo em geral 

pode ser usado para caracterizar processos sedimentares ocorridos nos últimos 100 anos 

(Sharma et al, 1987). 

O método do chumbo-21O tem dado bons resultados, especialmente em ambientes 
~------" 

estáveis com taxas de acumulação de sedimentos uniformes. Este método também tem 

mostrado bons resultados em locais onde a acumulação de sedimentos não é uniforme 

porém, a escolha do modelo matemático apropriado não é tão simples de ser resolvida 

(Appleby P.G., comunicação verbal*). Existem dois modelos matemáticos utilizados para 

determinar taxas de acumulação de sedimentos: 1) o Modelo de Concentração Inicial 

constante (CIC) e 2) o Modelo de Taxa de Suprimento de 210pb em Excesso Constante 

(CRS). 

o Modelo de Concentração Inicial Constante de 210pb (CIC) assume que as 

taxas de sedimentação são aproximadamente constantes para os últimos 100 anos, período 

que representa a faixa de sensibilidade do 210pb (Robbins & Edginton, 1975; Duham & 

Joshi, 1980). Este modelo requer a correção para o efeito da compactação. A necessidade ... 
desta correção se deve ao fato de que durante a amostragem, as camadas su eriores 

provocam uma maior compactação dos sedimentos mais profundos causando mudança na 

. porosidade (Be~r, 19~ 
----------------------Segundo este modelo, a idade de uma camada sedimentar pode ser calculada 

usando a equação: 

C(x) ;:: C(o~Àt (6) 

* Professor do Department of Mathematical Science, University of Liverpool, Liverpool L69BX, 

UK. E-mail: appleby@liverpool.ae.uk. 
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Onde: C(x) é a atividade do 210Pb por grama de sedimento seco em função da 

profundidade x (em); C(O) representa esta atividade na interface sedimento-água; À é a 

constante de decaimento radioativo do 210pb (O,0311/ano) e t é o tempo em anos. 

o Modelo de Taxa de Suprimento de 210Pb em Excesso Constante (CRS) 

assume que há variações de taxa de sedimentação ao longo do perfil,. dispensa a medição 

de perfis de porosidade, pois faz a correção automática do efeito da compactação e 

permite conhecer as idades específicas de cada camada de sedimento (Appleby & 

Oldfield, 1983; Oldfield et al, 1978). Este modelo baseia-se em três princípios: 1) 210pb 

em excesso é fornecido para a superfície do sedimento à uma taxa constante; 2) 210pb na 

coluna da água é rapidamente removido da solução pelo material particulado e 3) o 

decaimento do 210Pb é constante, uma vez que é depositado. Assumidos estes princípios a 

idade de cada camada sedimentar pode ser calculada a partir da equação: 

Ax = Ao e_À,t (7) 

Onde: Ax é a atividade integral do 210Pb em excesso em dpmlg, Ao é a atividade 

integral de 210Pb em excesso abaixo da superfície do sedimento em dpmlg; À é a constante 

de decaimento radioativo do 210Pb (O,0311/ano) e t é a idade do sedimento a uma 

profundidade x em em. 



Nove perfis de reflexão sísmica de alta resolução de canal simples foram 

realizados, ao longo do Saco do Bracuí em 1998, utilizando-se uma fonte acústica de 

3,5kHz e registrando-se os dados através de um um equipamento modelo SH-20, Senbon 

Denki Co, Numazu, Japan (figura 5). Este aparelho foi cedido pela FEEMA (Fundação 

Estadual de Estudos do Meio Ambiente), e operado pelo Dr. Passanau, coordenador do 

Projeto Brasil-Alemanha. Este levantamento foi realizado objetivando-se o mapeamento 

sedimentológico do fundo e das estruturas sedimentares, em perfís transversais, 

registradas nos sedimentos da área de estudo a uma profundidade de até 20m. 

Vinte e três testemunhos foram coletados ao longo do Saco do Bracuí (figura 6), 

segundo duas maneiras distintas: mergulho, utilizando-se um tubo de PVC introduzido 

manualmente no sedimento, e testemunhador de gravidade. Em ambos os casos o 

testemunhador tinha um diâmetro de aproximadamente lOcm e comprimento de 1m. Os 

testemunhos recolhidos tiveram comprimento que variava entre 20 e 60cm tendo sido 

seccionados de 1 em lcm até a profundidade de lOcm, e a cada 3 cm, até a profundidade 

de 22cm e de 5 em 5cm até o final do testemunho. Após seccionadas as amostras foram 

refrigeradas e levadas para o laboratório. 

A determinação de porosidade e densidade foi necessária para a posterior correção 

do efeito de compactação na profundidade nos testemunhos. 
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Figura 5 -Localização dos perfis de sísmica rasa realizados em 1998 no Saco do Bracuí. 

Legenda: 

PERFIL A-A' PERFIL B-B' -- PERFIL C-C" --

PERFIL D-D' -- PERFIL E-E' "-"'. PERFIL F-F' 

PERFILG-G' -- PERFILH-H'-- PERFIL I-r --
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Figura 6 - Mapa de localização dos pontos de amostragem. 

Legenda- Círculos cheios representam os pontos que tiveram as amostras analisadas para 

Chumbo-210; em círculos vazios os pontos que apresentaram problemas analíticos e 

foram descartados. 
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Análise Granulométrica 

As análises granulométricas foram feitas com base no método descrito por Suguio 

(1973), onde as frações cascalho (>2mm) e areia (>0,2mm) foram separadas por 

peneiramento úmido e as frações silte (>0,02mm) e argila (>0,002) foram separadas por 

pipetagem. Após separadas, as frações foram levadas a estufa, a uma temperatura de 

40°C, até atingitem a secagem e em seguida, devidamente pesadas. 

Determinação de Porosidade 

Para o cálculo da porosidade (8) utilizou-se a fórmula sugerida por Suguio (1973): 

8 = (%H20/(%H20+«(1-%H20)-(%H20*Sal)/1000»/Dens» 

Para tanto, determinou-se a quantidade de água no sedimento (%H20), através da 

diferença entre o peso úmido e seco de uma determinada quantidade de amostra. 

Assumiu-se uma salinidade (Sal) de 30%0 e densidade (Dens) de 2,65g1cm3
, que é o 

valor normalmente adotado para sedimentos deste tipo de ambiente (baías costeiras) pelo 

prof. Dr. Steve Kuehl, no laboratório de radioisótopos, do Virginia Institute of Marine 

Science, onde foram realizadas as análises, baseando-se em valores encontrados na 

literatura. 

Determinação do 210Pb 

Esta análise foi utilizada para determinar a atividade de 210Pb através do seu 

produto de decaimento, 21OpO (tempo de meia vida igual a 105 anos). Para tanto, foi 

utilizada a técnica de espectroscopia alfa descrita por Nittrouer et aI (1979) e Kuehl et aI 

(1987). Após secas, a uma temperatura de 80°C, e pulverizadas (aproximadamente 200 

mesh) foram pesadas lOg de cada amostra, acrescentou-se o traçador de 209pO, fez-se a 

digestão parcial da amostra, à quente, em HN03 concentrado e em seguida em HCI 6N a 

180°C. A amostra restante foi centrifugada com HCI 3N e o sobrenadante foi deixado sob 

agitação por 12 horas juntamente com uma placa de prata para que houvesse a 

, - A d 209p 210p A " 'd ' b' eletrodeposlçao espontanea o o e o na mesma. crescentou-se aCl o ascor lCO, a 
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temperatura ambiente, para reduzir, caso houvesse, algum ferro presente. A presença de 

ferro, neste caso, é percebida pela mudança da coloração amarela para branca. Após a 

deposição, as placas foram levadas a um espectrômetro alfa para determinar a razão da 

atividade de Po do traçador e da amostra. A atividade total de 2 JOPb , que decai com o 

tempo, foi então calculada assumindo-se o equilíbrio secular com 210pO (Kuehl et aI, 

1993), utilizando-se a formula: 

(1) 

Onde: Ctot é a atividade total de 2JOPb, Ctot(to) é a atividade total de 210pb do 

sedimento em um tempo zero; Csup é a atividade suportada (derivadas do decaimento in 

situ); t é o tempo e À é a constante de decaimento radioativo do 2JOPb. 

Comparações entre Fotografias Aéreas e Cartas Náuticas 

Comparações entre cartas náuticas publicadas pela Marinha do Brasil em 1944 e 

1980 (escala 1:25000) e fotografias aéreas de 1964 (escala 1:10000); 1965 (escala 

1:60000); 1978 (escala 1:40000); 1979 (escala 1:40000) e 1991 (escala 1:25000) cedidas 

pela CPRM (Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais - Rio de Janeiro); DHN 

(Departamento de Hidronavegação da Marinha do Rio de Janeiro) e Secretaria Municipal 

de Planejamento de Angra dos Reis, foram feitas visualmente buscando-se identificar as 

principais modificações na paisagem da Região do Saco do Bracuí ao longo dos últimos 

50 anos. 



6.1 Sísmica 

Os nove perfis de levantamento de reflexão sísmica realizados no Saco do Bracuí 

(figuras 5 e 7), permitiram a identificação de duas unidades estratigráficas distintas, 

separadas por um refletor, aqui denominado de refletor A (figura 8). 

Tem-se como refletor A, a superfície de contato entre as duas unidades aqui 

reconhecidas como unidades inferior e superior, caracterizando-se pela mudança na 

litologia das mesmas. Algumas vezes este refletor apresenta-se bastante próximo da 

superfície de contato com a lâmina da água (1,3m) (figuras 8 e 9). Não foi possível 

observar a presença deste refletor em alguns perfis como por exemplo próximo a Ponta da 

Cruz (figura 5) haja visto presença de gases que mascaram a mesma (figura 10). Não se 

pode descartar a possibilidade de que este esteja ocorrendo há profundidades superiores as 

demais porções da área de estudo, não tendo sido possível a visualização do mesmo 

devido a capacidade do equipamento utilizado. 

A Unidade Inferior é separada da unidade superior pelo refletor A (figuras 8 e 9). 

Não é possível precisar a sua espessura, exceto onde o embasamento cristalino está 

aflorando (figura 11). A característica transparente desta camada, nos perfis registrados, 

indicam que se trata de uma seqüência formada essencialmente por areia (figuras 9 e 12). 

Esta granulometria quando presente em um perfil sísmico, possui a característica de 

bloquear a penetração das ondas impedindo a identificação de outras litologias abaixo da 

mesma, por isso não se pode ter certeza se ocorre, ou não, uma terceira unidade abaixo da 

unidade inferior nesta área. 
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Figura 7 - Mapa esquemático ilustrando (traços pretos) a localização dos perfis 

dereflexão sísmica realizados em 1998 no Saco do Bracuí, mostrados nas figuras 

8 a 14. 



Figura 8 - Perfil de reflexão sísmica mostrando as unidades inferior e superior, descontinuidade 

geológica e um paleovale. Ver localização deste perfil na figura 7. 

coluna da 
água 



Figura 9- Perfil de reflexão sísmica mostrando as unidades inferior e superior, o refletor A 

e descontinuidade geológica. Ver localização deste perfil na figura 7. 

coluna da 
água 



Figura 10 - Perfil de reflexão sísmica onde é possível observar a presença de gás na unidade 

superior e na coluna d'água. Ver localização deste perfil na figura 7. 

Coluna da 
água 
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Figura 11- Perfil de reflexão sísmica mostrando as unidades inferior e superior, 

coluna da 
água 

o refletor A e parte do embasamento cristalino. Ver localização deste perfil na figura 7. 
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Figura 12- Perfil de reflexão sísmica mostrando as unidades inferior e superior, 

o refletor A e um paleovale. Ver localização deste perfil na figura 7. 
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A Unidade Superior ocorre ao longo da toda a área de estudo apresentando 

espessuras que variam entre 1,3-lOm. É comum observar na mesma uma diminuição da 

espessura em direção as ilhas localizadas ao longo do Saco do Bracuí, onde o 

embasamento granítico está aflorando, e um aumento da espessura nas proximidades da 

desembocadura do Rio Bracuí e próximo a Ponta da Cruz. A falta de amostragem 

(testemunhos) profundas impossibilita a descrição minuciosa desta unidade, porém, 

comparações com a literatura (Borges, 1998; Mahiques & Souza, 1999) e comunicações 

verbais de Fontoura, C.S* indicam que se trata de uma camada essencialmente formada 

por sedimentos areno argilosos. Na parte basal desta unidade, entre a llha das Palmeiras e 

a Ponta da Cruz encontra-se estrutura sedimentar claramente definida pela alternância 

de camadas claras e escuras, caracterizando um paleodelta (figura 13). É possível 

acompanhar a presença desta mesma estrutura ao longo de outros perfis porém não tão 

claramente preservados. Um outro paleodelta é também encontrado entre a ilha 

Itanhangá e Ponta do Pasto (figura 14). 

Umpaleocanal com 9m de profundidade foi identificado no perfil B-B' próximo a 

desembocadura do Rio Grataú (figura 12). Este paleocanal encontra-se preenchido por 

sedimentos da unidade superior, onde é possivel observar a presença de uma 

descontinuidade geológica, ausente na maior parte dos perfís, mostrando-se melhor 

preservada no perfil A-A' (figura 9) onde a mesma ocorre há uma profundidade de 2m, e 

no perfíl B-B' (figura 12). Além desta ocorrência, outros paleocanais com profundidades 

inferiores são observados, como por exemplo no perfil I-r próximo a desembocadura do 

Rio Bracuí. 

*Estudante de mestrado do Laboratório de Geologia Marinha (LAGEMAR) da Universidade 
Federal Fluminense. 
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Figura 13- Perfil de reflexão sísmica mostrando as unidades inferior e superior, o refletor A e um paleodelta. Ver 

localização deste ponto na figura 7. 
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Figura 14 - Perfil de reflexão sísmica mostrando as unidades inferior e superior, o refletor A e 

um paleodelta. Ver loca lização deste perfil na figura 7. 
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6.2 Análise Visual de Mapas e Fotografias Aéreas 

A análise visual das fotografias aéreas de 1964 e 1965 (figuras 15 e 16) da região 

do Saco do Bracuí, demonstra a existência de um pequeno povoado à oeste da área, nas 

margens do Rio do Ambrósio, denominado de Cunhambebe, e uma pequena pista de 

pouso no vilarejo do Frade. Observa-se que há uma boa preservação da cobertura vegetal, 

nas áreas de planície na região. 

Na carta náutica do Saco do Bracuí do ano de 1944 (figura 17) nota-se que existia 

apenas a estrada BR-101, na época não pavimentada, e poucos povoados ao redor do Saco 

do Bracuí. 

Na fotografia aérea de 1978 (figura 18), ano em que foi construída a Marina do 

Bracuí, já observa-se modificações no traçado de alguns rios e um aumento da área 

desmatada, em relação a fotografia aérea de 1965, bem como uma mudança na linha de 

costa, especialmente na desembocadura do Rio Bracuí. Nesta época a BR-101 já estava 

pavimentada. 

Na figura 19 tem-se a carta náutica do ano de 1980, onde pode-se notar as 

mudanças na paisagem, provocadas pela urbanização do Município de Angra dos Reis, 

que se estende até as margens das enseadas da Baía da Ribeira. Nesta carta, destaca-se a 

estrada (BR-101), a qual foi construída aproveitando parte da antiga estrada, ligando a 

Cidade de Angra dos Reis a Cidade do Rio de Janeiro. Os Rios Bracuí, do Frade, Grataú e 

Ambrósio tiveram seus percursos alterados principalmente para facilitar a construção 

dessa rodovia, tendo sido modificado o padrão meandrante da maioria destes rios. Devido 

a construção da Marina do Bracuí em 1978, a morfologia da linha de costa nas 

proximidades do Saco do Engenho do Bracuí, tomou-se totalmente diferente devido a 

construção de uma llha à leste da marina e um estrada chegando até a mesma. 

Na fotografia aérea de 1991 (figura 20), as mudanças já são consideráveis na 

paisagem da região, destacando-se: 1) a presença de novas estradas, como por exemplo, a 

que liga a BR-101 a llha do Jorge, outra até o Saco do Engenho do Bracuí e até a Marina 

do Bracuí; 2) aumento notável da área desmatada à oeste; 3) a alteração do percurso do 

Rio do Frade, com a diminuição de seus meandros e mata ciliar; 4) crescimento dos 

povoados nesta parte da área, bem como a construção de um canal (artificial) que se 

estende desde a saída da Marina do Bracuí até as proximidades da llha das Palmeiras. 



Figura 15 - Fotografia aérea do Saco do Bracuí tirada em 1964 (escala 1: 10000) 

Fonte - Secretaria Municipal de Planejamento de Angra dos Reis. .j>. 
00 



Figura 16 - Fotografia aérea do Saco do Bracuí tirada em 1965 (escala 1 :65000) 

Fonte- Companhia de Produção de Recursos Mierais -RJ. 
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Figura 17 - Carta Náutica do Saco do Bracuí publicada em 1944. 

Fonte- Marinha do Brasil (1944). 
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Figura 18 - Fotografia aérea do Saco do Bracuí tirada em 1978 (escala 1 :40000) 

Fonte- Departamento de Hidronavegação da Marinha -RJ. 
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Figura 19 - Carta Náutica do Saco do Bracuí, publicada em 1980. 

Fonte- Marinha do Brasil (1980). 
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Figura 20 - Fotografia aérea do Saco do Bracuí tirada em 1991 (escala 1:25.000). 

Fonte - Departamento de Hidronavegação da Marinha - RJ. 



54 

6.3 Granulometria 

Os testemunhos BR02, BR06, BR07, BR09, BRll, BRI5, BR17, BRI9, BR22 e 

BR23 foram analisadas granulometricamente. Os resultados obtidos foram utilizados para 

corrigir a atividade do 210pb em excesso com relação a porcentagem de argila. Admitiu-se 

neste trabalho que este isótopo está 100% associado a fração argila. Os resultados destas 

análises, em porcentagem, são mostrados na tabela do apêndice 2 e plotados em função da 

profundidade nos gráficos mostrados na figura 21. 

Os testemunhos BR02, BR09, BR15, BR19 e BR23 não apresentam grandes 

mudanças na porcentagem de argila em função da profundidade (apêndice 2). Os demais 

testemunhos possuem algumas variações na concentração de argila, destacando-se o 

testemunho BR06 que a uma profundidade de aproximadamente 30 cm possui um 

aumento de aproximadamente 30% no teor de areia; os testemunhos BR07 e BRll que 

possuem terores de cascalhos de 13% e 9% respectivamente a profundidade média de 

15cm, e o testemunho BR17 que apresenta uma inversão no teor de silte e argila de 

aproximadamente 25% a uma profundidade de aproximadamente lOcm, e presença de 

cascalho (25%) a 30cm de profundidade. 
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Figura 21 - Perfis de granulometria (%) versus profundidade (em) para os 

testemunhos BR02, BR06, BR07, BR09, BRll, BRI5, BRI7, BRI9, BR22 e BR23. 
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6.4 Pororosidade 

A porosidade foi determinada para 19 testemunhos, entre os 23 coletados, 

objetivando-se corrigir o efeito da compactação dos sedimentos ao longo do testemunho. 

Os resultados obtidos para porosidade (%), foram plotados em função da profundidade 

(cm) nos gráficos mostrados nas figuras 22 e 22a. Os valores obtidos encontram-se na 

tabela do apêndice 3. 

Na maioria dos perfis observa-se que os valores de porosidade não sofrem 

grandes variações ao longo do testemunho, conforme mostra a tabela do Apêndice 3. 

Estes valores, quando plotados em função da profundidade revelam um padrão 

aproximadamente constante. O testemunho BR15 destaca-se por apresentar um padrão 

decrescente em função da profundidade (figura 22a) com valores variando entre 0,66 e 

0,86%. Os tétemunhos RO, BR07, BR09, BR13 e BR21 mostram variações nos valores 

de porosidade nas profundidades de 30cm no caso do testemunho BR06 a 5cm no caso do 

tetemunho BR13 e entre 15 - 20 cm (apêndice 3). 
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Figura 22- Perfis de porosidade (%) versus profundidade (em) para os testemunhos 

BROl, BR02, BR03, BR04, BR05, BR06, BR07, BR08 e BR09. 
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Figura 22a - Perfis de porosidade (%) versus profundidade (em) para os testemunhos 

BRll, BR13, BR15, BR16, BR17, BR18, BR19, BR21, BR22 e BR23. 
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6.5 Chumbo -210 

o excesso de atividade de 210Pb em dprnlg (decaimento por minuto por grama), 

ajustado para o efeito de compactação e granulometria, versus profundidade, em 

centímetros, foram calculados para 19 testemunhos dentre os 23 coletados (figura 6). 

Estes perfis são vistos nos gráficos das figuras 23, 23a, 23b e 23c. Os resultados analíticos 

obtidos para estas amostras são mostrados na tabela do apêndice 4. Devido a curta 

profundidade dos testemunhos analisados, a atividade suportada do 210pb não foi 

encontrada. Baseando-se nos valores médios mínimos da atividade total de 210Pb otidos 

para os testemunhos an~os, assumiu-se um valor igual a ldprnlg. Com exceção dos 

denominados BR05 e~ para as quais assumiu-se o valor igual a 2dp~ também --
baseando-se no valor médios mínimos da atividade total de 210Pb otidos para as mesmas. 

Os perfis referentes aos testemunhos BR04 (figura 23), BR07, BR08, BRll, 

BRI3, BR15 (figura 23a), BRI6, BR17 e BR21 (figura 23b) apresentam valores 

aproximadamente constantes do excesso de 210pb até a profundidade média de lOcm. A 

partir desta, os perfis apresentam decréscimo do excesso de 21OPb. 

Os perfis relacionados aos testemunhhos BR01, BR05, ~figUra 23), BR09 

(figura 23a), BRI8, BR19 (figura 23b) e BR23 (figura 23c) apresentam decréscimo do 

excesso de 210Pb desde a superfície até as profundidades médias de 20 ou 30cm. Os 

testemunhos BR05 e BR06, a partir das profundidades de 20 e 28cm respectivamente, 

apresentam os valores de excesso de 210Pb aproximadamente constantes a medida que 

aumenta a profundidade. 

O testemunho BR22 destaca-se dos demais por apresentar decréscimo constante 

de excesso de 210Pb até a profundidade de 50c~. A soma dos valores da atividade em 

excesso de 21OPb, de cada amostra, foi usada para determinar o inventório (fluxo) de cada 

testemunho. Os resultados destes cálculos em dprnlcm2/ano, são mostrados na tabela 1. O 

mapa de aproximação de isolinhas (figura 24) representa estes valores. De maneira geral, 

este mapa apresenta valores elevados (em tomo de 60 dprnlcm2/ano) de inventório 

próximo as margens do Saco do Bracuí, e valores decrescentes em direção ao centro, mais 

precisamente no sentido da Ilha Cunhambebe Grande. Os mais altos são observados nas 

proximidades da desembocadura do Rio Bracuí. 
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Figura 23- Perfis relacionando 210pb em excesso (dmp/g) versus profundidade (em), 

para os testemunhos BROl, BR02, BR03, BR04, BR05 e BR06. 

Legenda - Em azul, vermelho e verde destacam-se os diferentes grupos de a 

mostra para cada perfil. 
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Figura 23a- Perfis relacionando 210Pb em excesso (dmp/ g) versus profundidade (cm), 

para os testemunhos BR07, BR08, BR09, BRl1, BR13 e BR15. 

Legenda -Em azul e vermelho destacam-se os diferentes grupos de amostra 

para cada perfil. 
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Figura 23b -Perfis relacionando 210pb em excesso (dmp/g) versus profundidade (cm), 

para os teestemunhos BR16, BR17, BR18, BR19, BR21 e BR22. 
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Legenda- Em azul e vermelho destacam-se os diferentes grupos de amostra para cada perfil. 
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Figura 23c- Perfil relacionando 210Pb em excesso (dmp/g) versus profundidade (em), 

para o testemunho BR23. 

Legenda- Em azul e vermelho destacam-se os diferentes grupos de amostra para cada 

perfil. 

Tabela 1 - Valores obtidos para inventório, em decaimento por minuto por grama por 

centímetro quadrado por ano, com base nos resultados obtidos de excesso de atividade 

de 21Opb. 

BR02 

BR04 
BR05 60 
BR06 

BR09 48 
50 

BR15 
BR16 16 

50 
30 

BR19 
BR21 29 
BR22 
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Figura 24 - Mapa de isolinhas para os valores de inventório (dpmlcm2/ano) 

de 210Pb para os testemunhos analisados. 
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6.5.1.TAXAS DE SEDIMENTAÇÃO 

Com base no modelo CIC, utilizou-se os perfis de excesso de 210Pb versus 

profundidade para cálculos das taxas de sedimentação. Aplicando-se a regressão linear 

entre o logaritmo natural do excesso de 210Pb versus profundidade. Os valores de taxas de 

sedimentação são considerados para grupos de amostras que apresentaram um coeficiente 

de correlação (r2
) acima de 90%. Os resultados obtidos, juntamente com valores de r2 e 

número de amostras utilizadas em cada perfíl, segundo este modelo são mostrad<?s na 

tabela 2. Retas traçadas em vermelho nos perfis das figuras 23 a 23c, indicam a melhor 

regressão linear para cada grupo de amostra utilizado nestes cálculos. De maneira geral os 

valores obtidos para taxas de sedimentação segundo este modelo v~' cuw.~ -------083 cm.ano-1 com exceção das amostras do testemunho BR08 e BR21 que oscilou 

entre ....", ..... -_1 "","e.spectivamente. 

Baseando-se no modelo CRS, que admite taxa de sedimentação variável ao longo 

de um mesmo perfil, determinou-se as taxas de sedimentação para as amostras estudadas. 

O motivo pelo qual também se aplicou este modelo foi fazer uma comparação entre os 

resultados obtidos pelos dois (CIC e CRS) na tentativa de responder algumas dúvidas 

quanto aos valores obtidos para taxa de sedimentação segundo o modelo CIC. Os 

resultados obtidos são mostrado na tabela do apêndice 5. 

O mapa da figura 25 mostra uma aproximação das isolinhas referentes aos valores 

de taxa de sedimentação mostrados na tabela 1. De forma geral, observa-se que há um 

aumento nas taxas de sedimentação em direção as bordas do Saco do Bracuí e um - ------~------------------------------
decréscimo em direção ao meio, mais precisamente em direção a llha do Cunhambebe 

Grande. Contudo, nota-se também uma faixa de altos valores estendendo-se desde as 

proximidades da desembocadura do Rio Bracuí até a llha das Palmeiras. Devido a curta 

profundidade do testemunho BR01 não foi possível calcular a taxa de sedimentação para 

o mesmo. 
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Tabela 2 - Taxas de Sedimentação obtidas para os testemunhos estudados segundo o 

modelo ele. 
Legenda - r2 é o coeficiente de correlação; n o número de amostra utilizados para cada 

cálculo e profundidade refere-se a profundidade das amostras utilizadas nos cálculos de 

taxa de sedimentação. 

1& TestemunH6 Taxa de/Sedimentação r 2 ' '% rr~ Profundidade 
(em.ano·l ) (em) 

BR02 0,4.1..- 0,97 7 20-70 
BR03 (Ó,24 ) 0,93 4 10-20 
BR04 JT:Tl 0,94 5 10-20 
BR05 0,83 0,95 6 0-30 
BR06 0,75 0,94 7 0-20 
BR07 0,26 0,97 6 10-40 
BR08 1,55 0,93 4 10-50 
BR09 0,17 0,95 3 34-50 
BRll 0,56 0,97 6 10-60 
BR13 0,59 0,91 4 10-50 
BR15 0,24 0,98 6 10-30 
BR16 0,49 0,90 5 10-30 
BR17 0,30 0,91 6 10-30 
BR18 ~ 0,95 3 24-38 
BR19 ( 0,50 ) 0,93 8 0-31 

/' 
/' 

BR21 ~ 0,90 5 10-40 
BR22 .~ 0,95 11 O-52 / 
BR23 ~-g 0,97 10 0-20 
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Figura 25 - Mapa de contorno com valores de taxas de sedimentação em 

cm.ano-1 obtidos segundo o modelo ele. 
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As flutuações do nível relativo do mar resultam de vários fatores entre os quais 

Suguio et aI (1985), destacaram as variações reais do nível marinho (eustasia) e as 

modificações do nível dos continentes (tectonismo e isostasia). Ao longo da costa 

brasileira, foram identificadas inúmeras evidências, sedimento lógicas e biológicas, de 

variações do nível do mar durante o Período Quaternário (Suguio et aI 1985, Suguio e 

Martin, 1978, Mahiques & Souza, 1999; Dominguez et aI., 1981; Suguio et aI, 1985; 

Muhe & Valentini, 1998; Martin et aI, 1984). De acordo com a literatura, o nível 

regressivo do mar mais recente (7000 C14 anos AP) é bastante conhecido no litoral 

suldeste brasileiro haja visto numerosas datações com radiocarbono. Neste região tem-se a 

evidência de dois eventos transgressivos do nível do mar: 1) ocorreu entre 3650 e 3450 

anos AP, um pouco superior a 3m; 2) cerca de 4,8m que ocorreu ao redor de 5200 anos 

AP (Martin et aI, 1996). A parte da curva de variação do nível do mar correspondente aos 

ultimos 2500 anos para esta região, está muito bem definida na Baía da Ilha Grande 

(figura 26). 

+6 

Nível 
relativo O :t---~=---r----r--.....l.~:"-_~~=r:=~~r===::o--. 
domar 6 5 4 3 2 1 O 

-6m Anos AP x 1000 

Figura 26 - Curva de variação do nível do mar estabelecida por Martin et aI (1996). Traço 

em vermelho construido com base nos dados obtidos na Baía da Ilha Grande; traço em 

preto refere-se aos dados obtidos para o trecho Ubatuba e Cananéia (SP). 
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Segundo Suguio et aI (1985), de maneira geral, a maior parte do litoral brasileiro 

esteve submerso até 5150 anos AP seguido de emersão até os dias atuais com duas rápidas 

oscilações há cerca de 3000 e 4000 anos AP. Esta não é uma situação encontrada no 

mundo inteiro para este intervalo de tempo. Por exemplo, ao longo da costa Atlântica dos 

Estados Unidos, o nível relativo do mar nunca ultrapassou o atual durante o Holoceno. 

Segundo Suguio & Martin, (1978), a região da Baía da ilha Grande, sofreu uma 

subsidência ou afogamento como resposta às condicionantes tectono estruturais, 

supostamente ampliada, por uma deformação flexural cujo eixo, por se localizar 

obliquamente ao litoral, provocou a atual condição de subsidência ou afogamento desta 

área e emersão a leste e oeste da mesma. 

Baseando-se nos perfis de reflexão sísmica, duas unidades estratigráficas e um 

refletor foi identificado neste trabalho. Comparando-se estes perfis com aqueles descritos 

por Borges (1998) para a Baía de Sepetiba, é possível correlacionar a top unit e bottom 

unit descritas por este autor, com as unidades intermediária e inferior aqui mencionadas. 

Sendo assim, assume-se uma composição sedimentar argilosa a argilo arenosa para a 

unidade superior e essencialmente arenosa (levemente consolidada) para a unidade 

inferior. Este mesmo autor datou um pedaço de tronco de árvore encontrado no topo da 

unidade inferior, há 3m de profundidade em relação a superfície do sedimento, 

determinando uma idade de 7800 C14 anos AP e taxa de sedimentação variando de 0,04 a 

0,1 cm/ano para a top unit na Baía de Sepetiba. Utilizando desta idade calculou-se uma 

taxa de sedimentação de 0,1 a 0,2 cm/ano para a Unidade superior no Saco do Bracuí. 

Mahiques & Souza (1999) ao estudarem a região de Ubatuba no litoral Paulista, 

identificaram 4 unidades sismoestratigráficas separadas por 3 refletores distintos. Datação 

com C14 para concha coletada imediatamente abaixo do refletor RI forneceu uma idade 

de 7470 C14 anos AP. 

Diante dos dados obtidos neste trabalho e a comparação dos mesmos com os dados 

de Borges (1998) e Mahiques & Souza (1999) sugere-se que houveram na área de estudo 

diferentes estágios do nível do mar (pelo menos 2) que geraram estes registros. Conforme 

ilustrado na figura 27, para o Saco do Bracuí, sugere-se que acima do embasamento 

granítico, abaixo de 7000 C14 anos AP, quando a área estava sob o regime regressivo do 

nível do mar, depositou-se a unidade inferior. Acima de 7000 C14 anos ocorreu o inicio da 

Transgressão Holocênica, que atingiu seu pico há 5000 C14 anos AP, permitindo a 

deposição da unidade superior que consta de sedimentos originariamente marinhos com 
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registros de paleoambientes deltaicos e paleocanais, onde aquele do perfil B-B' (figura 

12) indica o sentido do antigo percurso do rio Grataú durante o Holoceno. 

A descontinuidade geológica observada em alguns dos perfis, provavelmente 

reflete mudanças locais no regime de deposição dentro do Saco do Bracuí. Esta mesma 

descontinuidade foi observada por Fontoura, C.S. * (comunicação oral), em perfis 

levantados no canal central da Baía da Ilha Grande, não tendo sido encontrado nos 

testemunhos nenhuma evidência de mudança de litologia, o que impossibilita identificar a 

mesma como um segundo relfletor. 

o (m) 

argila arenosa 

3 (m) 7000 anos 
transgressão Holocênica 

areia 

? (m) 

embasamento 

Figura 27- Perfil esquemático para os sedimentos do Saco do Bracuí sugerindo uma 

sedimentação Holocênica. 

*Estudante de mestrado do Laboratório de Geologia Marinha (LAGEMAR) da Universidade 
Federal Fluminense. 
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obtidos neste trabalho, para granulometria dos sedimentos de 

sugerido por Corrêa et aI (1994). De acordo com estes autores, a a 

predominante dos mentos superficiais na Baía da Ribeira, é a síltico-argilosa a argilo-

síltica, com grau de seleção muito pobre. Os sedimentos elásticos mais finos predominam 

na parte central da Baía da Ribeira e na Enseada da Japuíba. As enseadas do Bracuí e 

Ariró são formadas por sedimentos elásticos mais grosseiros. Os sedimentos da Baía da 

Ribeira caracterizam um ambiente de baixa fluidez mas com variação de energia. As 

regiões de energia mais elevadas estão associadas as desembocaduras dos rios. De 

maneira geral, as enseadas apresentam sedimentos que caracterizam depósitos de 

suspensão uniforme. A parte central apresenta características de depósitos de suspensão 

associados a rolamento. Ainda segundo Corrêa et al ___ -9~4), o modelo geral de 

_ sediment~o da Baía da Ribeira indica que os sedimentos on IIallnn~ do awe 

fluvial. Os sedimentos grosseiros que são observados em algumas amostras const~de - -
material bioclástico de deposição atual. A presença de diatomáceas da órdem Centrales, 

na parte central da baía, caracteriza a influência de correntes marinhas, mesmo que 

restritamente. 

A sedimentação episódica alternada, devido a contribuição de sedimentos a partir 

da rede de drenagem, o que varia devido ao regime de clima tropical úmido, com fortes 

chuvas de verão, podem explicar a variação na granulometria observada ao longo dos 

testemunhos coletados na área de estudo, a exemplo do que ocorre na enseada do J apuíba 

(Villena, 1999). 

A intervenção antrópica na área foi responsável pela destruição de regiões de -.mangue, um aprisionador natural de sedimentos (Davis 1940 apud Villena, 1999). A 

'" ocupação de planícies e áreas de encosta, como por exemplo na localidade do Frade, 

-----também contribuiu com o aumento no fornecimento de material sedimentar para o Saco 
-do Bracuí. O intenso desmatamento acelerou o transporte dos sedimentos, que 

anteriormente seriam retidos pela vegetação e regiões de man ue, aumentando o 

escoamento superficial das águas das chuvas e consequentemente erosão e assoreamento --- --- ----- ---------------------------------~ de sedimentos no Saco do Bracuí (Ross, 1991 apud Villena 1999 . 

Os resultados obtidos pelo método 210Pb para o Saco do Bracuí, sugerem a 

existência de uma camada de mistura de sedimento até a profundidade média de lOcm 

(tabela 2), observada na maioria dos testemunhos. Porém, nos testemunhos BR02 BR~ 



... 

, 

J 

72 

BRI8, localizados próximos à costa (figura 6), esta profundidade aumenta para 20, 34 e 

24 em, respectivamente. Agentes físicos e biológicos, que ocorrem em ambientes 

aquáticos, são geralmente os responsáveis por estas camadas de mistura. Na área de 

estudo, há a freqüente passagem de frentes frias, provocando chuvas fortes e aumentando 

a intensidade da corrente no Saco do Bracuí (agente físico), sendo que estas amostras 

apresentavam poliquetos a profundidades semelhantes (agente biológico). 

A ausência da camada de mistura nos testemunhos BR05, BR06, BR19 e BR22, 

localizados próximo a desembocaduras dos Rios Bracuí e Grataú ou da entrada do Saco 

do Bracuí (BR22) podem ser atribui da ao tempo de exposição do sedimento depositado 

no fundo. Segundo Nittrouer et al (1979), este fato está diretamente ligada a taxa de 

acumulação destes sedimentos. Ou seja, uma alta taxa de sedimentação, levando em 

consideração que a profundidade da mistura não seria maior que lOcm, não permitiria que 

esta camada fosse retrabalhada pelos agentes de mistura. 

O testemunho BROl mostrou valores de excesso de 21OPb, praticamente uniformes 

até a profundidade de 21cm (figura 23). Valores de decaimento do excesso da atividade 

deste isótopo foram detectados a partir da profundidade de 25cm. Porém, o testemunho 

não atingiu a profundidade suficiente para que se pudesse confirmar esta suspeita. Este 

testemunho foi coletado em um ponto localizado próximo a área onde foi dragado o canal 

entre a Marina do Bracuí e a llha das Palmeiras (figuras 6 e 20). Este fato deve ser a causa 

do padrão do excesso do 210pb observado neste testemunho justificando-se assim o fato do 

mesmo não ter sido utilizado para cálculo de taxa de sedimentação. 

A taxa de sedimentação, na ausência de processos de mistura é calculada a partir 

dos modelos CIC (Robbins & Edington, 1975) ou CRS (Appleby & Oldifield, 1978). 

Ambos assumem um fluxo de 210pb em excesso, na interface sedimento-água, constante. 

Contudo, na prática raramente os dois modelos fornecem o mesmo resultado Shukula & 

Joshi (1989). 

Os resultados aqui obtidos segundo os modelos CRS e CIC, quando comparados 

mostram-se completamente diferentes. A comparação entre os coeficientes de correlação 

para os dois modelos mostraram que o modelo CRS seria o mais indicado neste caso, 

porém não descartou a possibilidade do uso do modelo CIC para a maioria dos 

testemunhos (apêndice 6). A constatação de que a profundidade da camada de mistura no 

Saco do Bracuí, está ocorrendo há uma profundidade inferior a 20cm, leva a crer que, 

assim como em outros trabalhos (Appleby & Oldfield, 1992; Kuehl et aI, 1982, Nittrouer 

? 
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et aI, 1979), o modelo CIC é perfeitamente aplicável neste caso. Este modelo foi 

amplamente utilizado por Nittrouer et aI (1979); De Master et aI (1991); Sharma et aI 

(1987) e Patchineelam et aI (1999), tendo mostrado bons resultados para ambientes 

estuarinos. 

Sendo assim, neste trabalho, com base no modelo CIC calculou-se as taxas de 

sedimentação do Saco do Bracuí para as camadas de atividade de decaimento do 210Pb em 

excesso em cada testemunho. Os resultados obtidos variam entre 0,18 -1,90 crnlano ao 

longo da área de estudo (tabela 2). No geral, observa-se alto valor de taxas de 

sedimentação próximo a desembocaduras dos rios e, especialmente a oeste do Saco do 

Bracuí, nas proximidades do vilarejo do Frade, e baixos valores em direção a llha do 

Cunhambebe Grande (figura 25). Este comportamento da taxa de sedimentação indica que 

a maioria dos sedimentos que estão sendo depositados no Saco do Bracuí, chegam através 

dos Rios Bracuí, Grataú e do Frade, depositando principalmente no lado oeste da área. 

No geral, os cálculos de taxa de sedimentação foram feitos utilizando-se em 

média sete pontos para cada testemunho, onde o coeficiente de correlação linear esteve 

sempre acima de 0,9. Porém as taxas de sedimentação obtidas para os testemunhos BR09 

e BRI8, foram determinadas utilizando-se apenas três amostras de cada (tabela 2). 

Contudo os resultados obtidos para os mesmos estão dentro da faixa de valores 

encontrados para os demais testemunhos estudados (tabela 2). 

Variações nos valores encontrados para o inventório, refletem a influência de uma 

fonte não atmosférica de 210Pb para os sedimentos depositados no Saco do Bracuí. Estas 

fontes, que podem ser pontuais ou difusas, estão ligadas ao aumento da carga sedimentar 

transportada pela rede de drenagem, que corta regiões de montanhas, e o escoamento 

superficial de sedimentos para o Saco do Bracuí devido intervenção antrópica nesta 

região. 

Os resultados obtidos para o inventório do 21Opb, 16 - 60 dprnlcm2/ano, não 

refletem um fluxo constante para todas as amostras dentro do Saco do Bracuí. Baseando

se neste fato, separou-se as amostras analisadas em dois grupos distintos: o primeiro com 

valores variando entre 16 - 45 dprnlcm2/ano e o segundo entre 45-60 dprnl cm2/ano. 

O primeiro grupo é formado por amostras, que na maioria apresenta camada de 

mistura ocorrendo até lOcm de profundidade, localizadas próximo a llha Cunhambebe 

Grande e distante da desembocadura dos rios com valores de inventório diminuindo em 

direção ao centro da enseada. 
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o segundo grupo, formado pelas amostras localizadas nas margens e próximo as 

desembocaduras dos rios e regiões urbanizadas, apresenta maior concentração de areia 

nestes sedimentos, indicando uma fonte próxima e de maior energia. Este fato é 

justificado pela proximidade destes pontos a desembocadura dos rios que deságuam no 

Saco do Bracuí que são as principais fontes de 210pb para estas amostras. 

Observa-se, de forma geral, uma coincidência dos valores obtidos para inventório 

e taxa de sedimentação neste trabalho, que indicam altas valores nas proximidades das 

desembocaduras dos rios Bracuí e Grataú, e baixos valores em direção a llha do 

Cunhambebe Grande (figuras 24 e 25). 

A análise visual de cartas náuticas e fotografias aéreas pennitiram idetificar as 

principais mudanças morfológicas, ao longo dos últimos 50 anos, no Saco do Bracuí. As 

das mudanças mais drásticas devido a influência antropogênica nesta região, a partir de 

1978, foram as modificações da linha de costa e a alteração do padrão natural de 

sedimentação ao longo das suas margens. O Saco do Bracuí está recebendo maior 

quantidade de sedimentos dos continentes, principalmente através do Rio Bracuí. As 

alterações dos leques aluviais, dos rios Grataú e Bracuí, são bastante marcantes quando se 

compara as fotografias aéreas de 1991 com as de 1977 ou anteriores a esta data. A 

construção da Marina do Bracuí, o intenso desmatamento da planície costeira, a alteração 

do percurso dos rios Bracuí e Grataú, a construção de uma ilha e da rodovia BR-101, 

trouxeram como conseqüência o assoreamento desta área. A influência antropogênica na 

região de Angra dos Reis, foi também a responsável pelo assoreamento observado no lado 

oeste do Saco do Bracuí. A fotografia mostrada na figura 28, tirada as proximidades do 

Rio Grataú, mostra uma região de mangue que está sendo soterrada. Na verdade, este lado 

do Saco do Bracuí é o mais habitado, tendo sofrido um intenso desmatamento e 

modificações dos padrões meandrantes dos rios que compõem a rede de drenagem. 

A modificação da morfologia do Saco do Bracuí, devido ao aumento na 

quantidade de sedimentos depositados, tiveram como resultados mudanças nas correntes 

locais que passarram a erodir certos locais também dentro do Saco do Bracuí. Esta erosão, 

apesar de localizada, tem provocado danos na paisagem natural (figura 29) e propriedades 

locais chegando a destruir muros, residências e vegetação (figura 30). 



Figura 28- Fotografia de região de mangue, localizada nas proximidades a 

desembocadura do Rio Grataú sendo soterrado por areia. 

Figura 29- Camada de turfa encontrada a nordeste do Saco do Bracuí 

sendo retrabalhada pela erosão. 
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(a) 

(b) 

Figura 30- Exemplos de destruição provocadas pela erosão no lado nordeste do Saco do 

Bracuí. (a) muro destruído, raízes de árvores expostas pela erosão; (b) Antigo alicerce 

de um prédio que foi derrubado pela erosão. 
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No intuito de identificar possíveis locais preferenciais de erosão e/ou 

assoreamento dentro do saco do Bracuí, foram realizados, com base nas batimetrias das 

cartas náuticas de 1944 e 1980, perfis batimétricos das áreas mais modificadas. O mapa de 

localização destes perfis encontra-se na figura 31 e os perfis levantados nas figuras 32 e 

33. Pode-se observar através destes perfis, a mudança na batimetria do Saco do Bracuí 

com o tempo notada principalmente aos arredores da llha do Cunhambebe Grande e 

próximo a Ponta do Pasto. Também foi possível através destes perfis, identificar áreas de 

erosão ou assoreamento dentro do Saco do Bracuí. 



23° 00" 

o 800m , , , 

Figura 31 - Mapa do Saco do Bracuí, mostrando a localização dos pefís batimétricos 

mostrados nas figuras 32 e 33 . 
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Figura 32 - Perfis batimétricos (a) A-B e (b) C-D com 

base em levantamentos batimétricos de 1944 e 1980. 
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Os perfis batimétricos resultantes dos levantamentos de 1944 e 1980 (figuras 31, 

32 e 33), ilustram claramente a posição de alguns locais onde ocorrem assoreamento ou 

erosão dentro do Saco do Bracuí. Certamente a grande quantidade de sedimento ora 

depositado dentro do Saco do Bracuí, está aumentando desde os anos 70, quando a 

urbanização de todo o município de Angra dos Reis sofreu um aumento gradativo devido 

a construção da BR-I01 (Bertoncello, 1992). 

De uma forma geral, as cartas nauticas e os perfis batimétricos indicam que há um 

avanço da isolinha de 5m em direção a saída da enseada, principalmente próximo a 

desembocadura dos rios, como consequência do processo de assoreamento. Este 

assoreamento é nítidamente observado nas fotografias aéreas, principalmente próximo ao 

Saco do Bracuí e da marina, bem como nas desembocaduras dos rios Grataú e Frade. 

Porém, próximo a região do Saco do Engenho do Bracuí (lado leste - figuras 31 e 33), 

estes perfis ilustram pontos onde está havendo uma regressão desta isolinha devido a 

ocorrência de erosão. 

E notório, comparando-se as fotografias aéreas de 1991 com aquelas mais antigas, 

que a sedimentação ao longo de toda linha de costa do Saco do Bracuí, foi alterada, 

aumentando principalmente nas proximidades das desembocaduras dos Rios Bracuí, 

Grataú e do Frade. A morfologia anteriormente observada nesta área, retilínea como uma 

faixa continua de sedimento, agora, além de mais extensa, acha-se interrompida em locais 

onde houveram obras, como a Marina do Bracuí observando-se a grande acumulação de 

sedimentos, imediatamente onde deságua o Rio Bracuí. Na região da ilha do Jorge, esta 

sedimentação também aumentou, sendo que atualmente a ilha está ligada ao continente. 

As análises granulométricas dos sedimentos de sub superfície, indicam que a 

porcentagem da fração areia aumenta, principalmente próximo aos rios Bracuí e Grataú, e 

diminue em direção ao centro da enseada. Estes dados indicam que os rios que compõem 

a bacia de drenagem do Saco do Bracuí são as principais fontes de sedimento para esta 

área. Porém, o escoamento superficial também contribui com a sedimentação para a área 

de estudo, haja visto o grande desmatamento ocorrido nos arredores do Saco do Bracuí. 

Villena (1999), ao estudar os efeitos de assoreamento e erosão na Enseda do 

Japuíba (figura 1) constatou que esta área está sofrendo um intenso processo de 

assoreamento, com acúmulo de mais de 490.000m3 de sedimentos para os ultimos 10 

anos, localizados principalmente na área sob influência do aporte sedimentar do Rio 

Japuíba. As causas deste assoreamento, segundo o autor, foram as intervenções antrópicas 
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na área que causaram o aumento de descarga sólida dos rios. No Saco do Bracuí, assim 

como na Enseda do J apuíba, inúmeros fatores de alteração, devido a intervenção humana 

na área, foram notados. Sendo assim, a exemplo do que acontece na Ensedada do Japuíba, 

o motivo do assoreamento e erosão observados na área é a mudança na sedimentação e 

nas correntes locais, que foram alteradas a partir do momento em que houve um aumento 

na taxa sedimentos descarregados dentro do Saco do Bracuí. 

A comparação entre a taxa de sedimentação média encontrada para a unidade 

superior, com base nos dados de Borges (1998) (0,15 em/ano), e a taxa de sedimentação 

média obtida neste trabalho, utilizando-se chumbo-21O (0.55 em/ano), sugere que houve 

um aumento no valor de taxa de sedimentação nos ultimos 50 anos. Esta mudança 

também pode ser atribuída a intervenção humana ocorrida ao longo das ultimas cinco 

décadas na região de Angra dos Reis. 

Utilizando-se as amostras BR06,BR07,BRll, BRI7 e BR22, que destacam-se 

por apresentarem variações na sua granulometria (figura 21), calculou-se a partir dos 

dados de chumbo-21O, o ano em que tais variações iniciaram. Os resultados (apêdice 7) 

obtidos sugerem que estas variações iniciaram por volta de 50 anos atrás, o que está de 

acordo com o crescimento da população total da região (figura 4) e com as modificações 

notadas nas fotografias aéreas; observações de campo e levantamentos bibliográficos. As 

variações das taxas de sedimentação encontradas, com base no radiotraçador isotópico 

2 lOPb , dentro do Saco do Bracuí, também denunciam que esta é uma área afetada pela 

intervenção humana. Os perfís batimétricos levantados (figuras 32 e 33), estão 

evidenciando que processos de erosão e o assoreamento estão ocorrendo na área desde o 

ano de 1944, sendo que, os mapas de isolinhas para taxa de sedimentação e inventório 

também concordam com os perfis batimétricos e identificam as mesmas áreas de erosão e 

assoreamento. Por fim, o método de datação 210Pb, juntamente com as demais ferramentas 

aqui utilizadas estão em perfeita concordância quanto as modificações devido a influência 

antrópica no Saco do Bracuí a partir de 1950, e se mostraram ferramentas poderosas no 

estudo de ambiente costeiro degradado a exemplo do Saco do Bracuí. 
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As principais conclusões deste trabalho são: 

- O Saco do Bracuí apresenta um registro sedimestar dos últimos 7000 anos, onde 

ocorrem duas unidades estratigráficas (inferior e superior) separadas por um refletor. A 

unidade inferior foi depositada durante o abaixamento do nível do mar, 7000 anos AP, em 

um ambiente terrestre. A unidade superior foi depositada durante a elevação holocênica 

do nível do mar, acima de 7000 anos AP, preenchendo deltas e canais de rios; 

- Comparações visuais de mapas e fotografias aéreas do Saco do Bracuí evidenciam 

alterações na morfologia da linha de costa e padrão meandrante da rede de drenagem 

devido as inúmeras obras realizadas na área; 

- Análises granulométricas indicam variações com a profundidade. Ao serem datadas, 

estas variações, coincidem com a época em que a região de Angra dos Reis iniciou seu 

processo de urbanização; 

- Taxas de sedimentação, calculadas utilizando o radiotraçador 21Opb, mostram que há 

uma variação das mesmas ao longo da área (0,17 -1,90 cm.ano-1) sendo mais elevadas nas 

margens e próximo a desembocadura dos rios e menores em direção ao centro da área; 

- Os dados de taxa de sedimentação e observações visuais de cartas náuticas e fotografias 

aéreas, bem como levantamentos de perfis batimétricos estão coincidindo e indicam que 

está havendo um processo de assoreamento no Saco do Bracuí, em especial nas margens e 

nas proximidades da desembocaduras dos Rio Bracuí, Grataú e do Frade; 
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- A comparação entre a taxa de sedimentação média encontrada para a unidade superior, 

com base nos dados de Borges (1998) (0,15 cm/ano), e a taxa de sedimentação média 

obtida neste trabalho, utilizando-se chumbo-210 (0.55 cm/ano) , sugere que houve um 

aumento no valor de taxa de sedimentação nos ultimos 50 anos. 

- O motivo pelo qual o Saco do Bracuí está passando por processo de assoreamento é 

certamente, a intervenção humana, ocorrida ao longo das ultimas cinco décadas na região 

de Angra dos Reis, que modificou a dinâmica sedimentar natural da área. Dentre as obras 

realizadas cita-se: implantação da Marina do Bracuí, dragagem da principal rede de 

drenagem e o desmatamento da região devido a construção da BR-llO, destruição de 

áreas de mangue; 

- O método de datação 21Opb, juntamente com as demais ferramentas aqui utilizadas estão 

em perfeita concordância quanto as modificações devido a influência antrópica no Saco 

do Bracuí a partir de 1950, e se mostraram ferramentas poderosas no estudo de ambiente 

costeiro degradado a exemplo do Saco do Bracuí. Estes resultados indicam que há a 

necessidade de um planejamento ambiental para que esta área não seja totalmente 

degradada a medida em que a ocupação humana cresce na região. 
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10.1 Apêndice 1. Coordenadas geográficas das amostras coletadas no Saco do Bracuí. 

Ponto Coordenada ;!~ronto 
:t l* 

Coordenadft 
til N 

BROI 22° 58'19,95"S BRl3 22° 59'24,07"S 
44° 24'21,57"W 44° 26'06,69"W 

BR02 22° 57' 46,24"S BRl4 22° 58'08,53"S 
44° 25'30,63"W 44° 25'44,54"W 

BR03 22° 57' 54,82"S BRIS 22° 58'39,80"S 
44° 25' 12,77"W 44° 24'55,58"W 

BR04 22° 57'22,85"S BRl6 22° 58'59,34"S 
44° 23' 12,02"W 44° 25'09,18"W 

BROS 22° 57'31,27"S BRl7 22° 58'39,15"S 
44 ° 24' 02,93"W 44° 25'48,62"W 

.,.., BR06 22° 57'27,92"S BRIS 22° 59'24,07"S 
v 44 ° 25'06,49"W 44° 26'06,69"W 

BR07 22° 57' 50,37"S BRl9 22° 59'24,14"S iA' -
44° 24'27,89"W 44° 25'24,06"W <~ 

BROS 22° 57'42,19"S BR20 22° 59'39,72"S 
44° 23'51,47"W 44° 25'00,45"W 

BR09 22° 57' 42,29"S BR21 22° 57'08,93"S 
44° 23'07,32"W 44° 25'08,50"W 

BRIO 22° 57'58,54"S BR22 22° 57'21,60"S 
44° 23'31,45"W 44° 24'30,41"W 

BRll 22° 58'06,37"S BR23 22° 58' 19,39"S 
44° 24' 17,98"W 44° 24'58,69"W 
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10.2 Apêndice 2. Resultados de análise granulométrica em % (cascalho, areia, silte e 

argila) para as amostras BR02, BR06, BR07, BR09, BRll, BRI5, BRI7, BRI9, BR22 e 

BR23. 

Profundidade( em) Casealho( % ) Areia(%) Silte(% ) Argila(%) 

I~ . WS!~\i~;a '~:f:iffi;,':;P};l\Wiiil"\lf" 1f1:*~mR02Ii.~t.l,I1J;:~,*V* .,:';;:M ''ifUfu'ttf&:' "', ª;r 'tI ,&iw,;; 

0,29 0,04 1,34 1,32 97,30 
1,44 0,02 1,53 0,48 97,97 
3,42 0,06 . 1,21 0,00 98,73 
6,53 0,01 3,14 0,00 96,85 
10,89 0,69 2,65 0,00 96,66 
16,30 0,11 2,45 2,52 94,93 
23,26 0,00 3,43 0,00 96,57 
28,43 0,02 2,26 1,60 96,12 
33,84 0,01 3,71 1,10 95,18 
'W1"ilL"i %,.~ ,,, 1~11'1\' ·. A. 

~llROi)'41'!1.} 'h = ~;;I: ;i'~~, @~I .1' '*: 
,,'i , '" Li"!!;.,' W 

0,35 0,00 8,51 0,00 91,49 
1,83 0,00 11,87 3,60 84,53 
5,26 0,00 . 20,07 1,78 78,15 
9,20 0,00 30,18 2,15 67,67 

12,97 0,00 23,38 1,27 75,35 
16,43 0,00 39,50 0,23 60,27 
20,21 0,00 39,22 0,82 59,97 
24,41 0,00 40,35 4,31 55,34 
31,31 0,00 63,54 0,08 36,39 
39,59 0,00 9,43 0,00 91,05 
46,23 0,00 4,34 7,52 88,14 

111' &/4'4;:' ~\,+;g1 '" « $ifL"iJl",:: :w"rW,,:~41~ ~'Ii%<BRn7 W~::,@ t:fZj K; @1Lift'% 1@,:1,~ !Em 
iM 

I' 

0,25 0,00 0,94 0,00 99,06 
1,31 0,00 0,89 0,00 99,11 
2,57 0,00 1,01 0,00 98.99 
3,19 0,00 • 1,55 0,00 98,45 
5,29 2,06 2,27 0,00 95,67 
6,81 2,06 3,11 0,00 94,83 
9,63 6,35 6,86 0,00 86,97 
12,19 13,43 18,46 0,00 68,11 
15,65 8,56 18,18 0,00 73,26 
19,51 5,88 26,79 0,00 67,33 
24,45 5,46 20,42 1,46 72,66 
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Profundidade( em) Casealho( % ) Areia(%) Silte(%) Argila(%) 

BR09· %1 1\, f 

"'" 0,44 0,00 4,55 45,41 50,04 
2,28 0,00 5,91 48,53 45,55 
4,41 0,00 • 4,54 45,94 49,52 
7,34 0,00 5,44 47,25 47,32 
10,68 0,00 3,03 49,73 47,23 
18,48 0,00 4,37 50,35 45,24 
22,62 0,00 4,80 41 ,68 53,52 
27,67 0,00 7,50 48,79 43,71 
34,42 0,00 7,20 43,99 48,81 
42,21 0,00 9,94 48,40 41,65 
50,89 13,29 8,11 40,69 37,90 

BR411 
0,31 0,00 1,30 27,19 71 ,51 
1,77 0,00 0,80 29,51 69,69 
3,38 0,00 • 0,58 27,34 72,08 
4,91 0,00 0,58 26,24 73,18 
6,58 0,00 0,56 27,25 72,19 
8,25 0,00 0,61 18,93 80,47 
11 ,85 0,82 3,06 28,33 67,80 
17,39 16,34 5,22 24,60 53,84 
22, 13 19,92 3,33 24,17 52,58 
35,38 0,83 3,03 29,22 66,91 
57,33 10,12 3,11 25,84 60,92 

ti" :f.! . ,. 
BRlS \l 

'" " . 

0,29 0,00 3,08 30,70 66,23 
1,71 0,00 5,51 32,65 61 ,83 
3,03 0,00 ' 1,06 31,33 67,61 
4,76 0,00 1,98 27,74 70,27 
6,35 0,00 4,95 28,91 66,14 
11 ,03 0,80 3,16 29,82 66,22 
13,81 0,99 2,87 28,81 67,32 
16,54 3,56 2,62 28,91 64,91 
19,31 1,54 2,73 27,07 68,66 
23,54 1,51 4,37 24,90 69,22 
29,54 0,00 5,37 27,23 67,40 



Y5 



Profundidade( em) Casealho( % ) Areia(%) Silte(% ) Argila(%) 

'J" rti BR23 %'> w 

0,33 0,00 4,57 36,87 58,56 
1,73 0,00 5,33 34,30 60,37 
3,27 0,00 • 6,60 31,98 61,42 
4,86 6,48 5,41 29,72 58,39 
6,60 0,43 4,50 30,82 64,26 
8,99 1,06 10,16 26,75 62,02 
11,87 0,00 8,15 29,42 62,44 
14,65 1,81 6,55 27,35 64,29 
17,48 0,00 6,55 30,45 63,00 
20,52 1,56 7,44 31,85 59,15 
24,56 5,56 7,02 24,20 63,22 
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10.3 Apêndice 3. Resultados obtidos para porosidade, para as amostra estudadas. 
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Profundidade (em) Porosidade (%) Profundidade( em) Porosidade (% ) 
,,,,AMOSTRA BR18 

',"" 

AMOSTRA BR22 '" 
~ 

0,52 0,82 0,39 0,87 
4,69 0,83 3,48 0,87 
8,85 0,66 6,68 0,86 
14,61 0,79 8,77 0,86 
20,94 0,81 11,36 0,85 
24,29 0,80 14,18 0,83 
33,27 0,86 20,25 0,83 
38,85 0,76 24,32 0,83 

29,44 0,82 
35,06 0,81 
40,87 0,80 
46,95 0,79 
52,95 0,80 

"( 40 AMOSl'RA BRI.9, @'~ '""" '@ "" AMOSTRA BR23 
0,41 0,86 0,33 0,89 
4,00 0,83 1,73 0,88 
6,05 0,82 3,27 0,86 
10,76 0,83 4,86 0,87 
14,11 0,80 6,60 0,84 
21,61 0,78 8,99 0,84 
25,68 0,76 11,87 0,84 
31,62 0,74 14,65 0,85 
39,28 0,75 17,48 0,83 

20,52 0,83 
24,56 0,83 

Wi AMOSTRA BR21 
0,30 0,90 
3,56 0,85 
7,45 0,77 
13,64 0,77 
20,91 0,69 
29,28 0,87 
40,19 0,69 
45,62 0,92 



100 

10.4 Apêndice 4. Resultados obtidos para excesso de 210Pb em decaimento por minuto 

por grama (dprnlg); profundidade (em metros) corrigida para o efeito de compactação e 

erros associados aos valores de excesso de 210Pb. 

Profundidade (cm) Excesso Pb-21O (dpm/g) Profundidade( cm) Excesso Pb-210 (dpm/g) 
AMOSTRA BROf '" ." @ , 

"fi 
AMOSTRA BR04 ,te: 

0,42 5,44 0,58 3,39 
3,75 4,76 5,45 3,39 
7,56 4,99 8,13 3,10 
10,35 4,36 10,92 3,22 
13,75 4,37 18,72 2,72 
21,01 4,29 27,74 2,08 
23,73 1,44 32,39 1,59 
37,99 0,77 38,83 1,02 

AMOSTRA ~RQ2 AMOSTRA BR05 " 

$ 

0,29 4,77 0,41 4.08 
1,44 5,39 3,78 3.88 
3,42 5,10 7,40 2.94 
6,53 4,92 13,08 2.95 
10,89 4,81 19,82 2.09 
16,30 5,00 23,20 1.79 
23,26 4,64 28,13 0.69 
28,43 3,42 39,66 0.93 
33,84 3,20 
39,68 1,96 
45,83 1,19 
51,88 0,97 
64,54 0,25 

AMOSTRA BR03 
0,42 3,97 
2,20 3,72 
4,11 3,48 
6,05 3,46 
8,01 3,94 
10,49 3,58 
13,71 2,51 
17,43 1,21 
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Profundidade (cm) Excesso Pb-210 (dprnlg Profundidade (cm) Excesso Pb-210 (dprnlg 

w" 

AMOSTRN~BR06 '~' . Ai; A:MOSTRA BR08 

0,35 4.42 0,38 4,34 
1,83 4.54 3,56 4,39 
5,26 4.01 7,45 4,78 
9,20 3.57 l3,64 3,62 
12,97 3.22 20,91 3,50 
16,43 2.27 29,27 2,98 
20,21 2.19 40,19 2,19 
39,59 2.54 45,62 1,03 
46,23 2.51 
59,04 1.68 

, ". '" AMOSTRA BR07 '''A.MOSTRA BR09 
0,25 6,04 0,44 3,64 
1,31 6,17 2,28 3,73 
2,57 5,39 4,41 3,29 
3,19 5,10 7,34 3,34 
5,29 4,90 10,68 2,67 
6,81 4,57 18,48 2,82 
9,63 4,51 22,62 2,79 
12,19 3,10 27,67 2,48 
15,65 1,36 34,42 3,42 
19,51 0,87 42,21 1,58 
24,45 0,53 50,89 0,21 
37,44 0,10 

AMOSTRA BRll '" AMOSTRA BR15 
0,31 6,94 0,29 6,41 
1,77 5,55 1,71 7,03 
3,38 4,82 3,03 7,08 
4,91 5,27 4,76 6,08 
6,58 4,84 6,35 5,99 
8,25 5,01 11,03 4,46 
11 ,85 4,65 l3,81 2,84 
17,39 3,83 16,54 3,46 
22,13 1,82 19,31 1,73 
35,38 0,98 23,54 1,24 
57,33 0,38 29,54 0,33 

AMOSTRA BR13 AMOSTRA BR16 
0,52 4,91 0,84 2,25 
5,64 4,54 8,47 2,24 
8,33 4,l3 12,63 2,16 
10,72 3,82 16,66 1,82 
17,66 3,61 21,36 1,38 
25,66 3,24 26,71 0,78 
35,37 1,98 
42,41 1,03 
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Profundidade (cm) Excesso Pb-210 (dpm/g Profundidade( cm) Excesso Pb-210 (dpm/g 
'4 AMOSTRA BR17 .~~" AMOSTRA BR19 

0,31 4,03 0,41 8,72 
1,72 6,35 4,00 8,24 . 
3,48 5,87 6,05 6,38 
5,31 5,45 10,76 5,66 
7,18 5,38 14,11 4,73 
9,57 5,13 21,61 3,15 
12,39 5,52 25,68 3,00 
15,44 4,52 31,62 1,19 
18,57 4,08 39,28 0,13 
22,09 2,27 
27,36 0,92 
33,86 0,93 

AMOSTRA BR18 AMOSTRA BR21 
0,52 4,95 45,62 2,72 
4,69 4,52 0,30 4,08 
8,85 4,36 3,56 3,98 
14,61 4,34 7,45 4,14 
20,94 3,80 13,64 3,99 
24,29 3,63 20,91 4,00 
33,27 2,06 29,28 3,20 
38,85 0,96 40,19 2,59 

AMOSTRA BR22 AMOSTRA BR23 
0,39 8,84 0,33 5,95 
3,48 12,28 1,73 8,07 
6,68 11,57 3,27 7,08 
8,77 5,67 4,86 5,01 
11,36 5,56 6,60 3,89 
14,18 4,20 8,99 2,14 
20,25 4,33 11,87 1,54 
24,32 2,12 14,65 1,36 
29,44 1,95 17,48 0,43 
35,06 0,87 20,52 0,37 
40,87 0,95 24,56 0,24 
46,95 0,37 
52,95 0,36 



10.5 Apêndice 5. Taxas de sedimentação (cm.ano· l
) e idades (ano) obtidas segundo o modelo CRS para as amostras estudadas 

Profundidade (em) Txa de sed {em. ano· I) Idade (anos) Profundidade (em) Txa de sed (em.ano·I ) Idade (anos) 

AMOSTRA BROl " " 
tt AMOSTRA BR04 

'$ , , . ' 
1,0 0,31 3,2 1 0,32 3,1 
5,0 0,76 6,6 5 0,71 7,0 
9,0 0,75 12,0 7 0,63 11,1 
11,5 0,55 20,9 9 0,57 15,7 
14,5 0,43 33,8 14,5 0,57 25,3 
21,5 0,39 55,3 21,5 0,60 36,1 
27,5 0,32 85,4 23,5 0,50 46,7 

27,5 0,41 67,1 
~ 

,,; AMOSTRABR02. w;p '" ., AMOSTRA BR05 ., :' ,,,q, fi' 

1 ,0 0,73 1,4 1 ,0 0,32 3,1 
3,0 0,82 3,7 5,0 0,77 6,5 
5,0 0,85 5,9 7,0 0,75 9,3 
9,0 1,23 7,3 14,5 1,02 14,2 

14,5 1,31 11,1 .21,5 1,19 18,0 
21,5 1,33 16,1 23,5 1,08 21,7 
27,6 1,03 26,7 27,5 1,13 24,4 
32,5 0,86 37,7 
37,5 0,69 54,4 
42,5 0,58 73,0 
47,5 0,50 95,6 
52,5 0,36 144,7 

AMOSTRA BR03 @ 

1,0 0,32 3,1 
3,0 0,37 8,0 
5,0 0,38 13,3 
7,0 0,36 19,7 
9,5 0,33 28,6 
11,5 0,24 48,6 
14,5 0,17 85,1 

...... 
o 
v.l 



Profundidade (em) Txa de sed (em.ano·1) Idade (anos) Profundidade (em) Txa de sed (em.ano·1) Idade (anos) 

"%r" ,vil!@ .,,~; AM0STRAIlBR06 , .tu IM ,1; "á .Cc .),v' ,«,:" ' R,~' 'i#lWAMOSTRA, BR08 :.W Si tl" ,ti' 

1 0,90 1,1 1 0,54 1,8 
3 1,24 2,4 5 1,10 4,6 
7 1,81 3,9 9 1,08 8,3 

11,5 1,86 6,2 14,5 1,06 13,7 
14,5 1,70 8,5 21,5 1,06 20,3 
17,5 1,68 10,4 27,5 0,78 35,1 
21,5 1,69 12,7 37,5 0,70 53,5 
23,5 0,79 29,6 
27,5 1,24 22,2 
47,5 3,24 14,7 

."' AMOSTRABR07 '* " '" ll1. '" , \j AMOSTRA:BR09 *I' w' @ 
~ ." ,"" 

1 0,42 2,4 5 3,01 1,7 
3 0,55 5,5 7 1,96 3,6 
5 0,56 8,9 9 1,55 5,8 
7 0,57 12,3 11,5 1,24 9,3 
9 0,55 16,3 14,5 1,19 12,2 

11,5 0,48 23,8 21,5 1,37 15,7 
14,5 0,44 33,2 23,5 1,16 20,2 
17,5 0,40 43,3 27,5 0,96 28,6 
21,5 0,41 52,0 32,5 0,71 45,9 
23,5 0,41 57,9 37,5 0,58 64,2 
27,5 0,42 66,0 42,5 0,63 67,6 
37,5 0,55 67,7 



Profundidade (em) Txa de sed (em. ano· I) Idade (anos) 

~. *,;~, aMOSTRA BRll ~ 
x 

d,{fi W' 'Mt" ~ 

1 0,35 2,9 
3 0,51 5,8 
6 0,68 8,8 
7 0,57 12,3 
9 0,55 16,5 

11,5 0,56 20,4 
17,5 0,63 27,9 
21,S 0,57 38,0 
28,S 0,25 113,4 

"@ '" !!li';;::'\! .,c", .AMOSTRA BR13 "" fi", .~ .1i. 

1 0,33 3,0 
5 0,68 7,3 
7 0,60 11,7 
9 0,56 16,1 

14,5 0,62 23,5 
20,S 0,60 34,1 
27,S 0,51 53,8 
32,S 0,47 69,2 

Profundidade (em) Txa de sed (em. ano· I) 

<. ''''':/"L'c , i,i 'lIi AMOSTRA BR15 ,l 
1 0,33 
3 0,35 
5 0,35 
7 0,34 
9 0,32 

14,5 0,35 
17,5 0,32 
23,S 0,35 
27,S 0,27 
32,S 0,26 
37,S 0,27 
42,S 0,27 

I~'& NªÀ~ \1i~0ii! ~MOSTRA BR16 i$,1j 

1 0,16 
5 0,42 
7 0,35 
9 0,30 

11,5 0,24 
14,5 0,23 
21,5 0,33 
23,5 0,36 

Idade (anos) 

, 

'"'" ,!!, 

3,1 
8,6 
14,4 
20,8 
28,5 
41,8 
54,5 
66,8 
100,8 
126,0 
138,3 
156,2 

w* tgij # 
6,3 
11,8 
20,0 
29,9 
48,2 
64,4 
64,4 
64,4 

w 

..... 
c 
v 



Profundidade (em) Txa de sed (em. ano' I) Idade (anos) 

AMOSTRA BR17 
1,0 0,73 1,4 
3,0 0,71 4,2 
5,0 0,63 7,9 
7,0 0,62 11,2 
9,0 0,58 15,5 

11,5 0,52 22,0 
14,5 0,47 30,9 
17,5 0,42 41,6 
21,5 0,39 55,5 
23,5 0,33 71,9 
27,5 0,30 90,7 
32,5 0,24 137,2 
37,5 0,26 147,0 

AMOSTRA BR18 
1 0,36 2,8 
5 0,84 5,9 
9 0,91 9,9 

14,5 0,83 17,4 
21,5 0,81 26,4 
23,5 0,63 37,2 
32,5 0,60 54,0 
37,5 0,54 69,6 

Profundidade (em) Txa de sed (em.ano·I) 

AMOSTRA: BR19 
1,0 0,30 
5,0 0,64 
7,0 0,59 

11,5 0,60 
14,5 0,51 
21,5 0,55 
23,5 0,40 
27,5 0,24 

AMOSTRA BR21 
1,0 0,45 
5,0 0,92 
7,0 0,73 
9,0 0,63 

14,5 0,61 
20,5 0,58 
23,5 0,49 

Idade (anos) 

45 
10,4 
15,9 
25,5 
38--,1 
51,9 
78,4 
1553 

2,2 
5,5 
9,6 
14,3 
23,8 
35,6 
48,2 

~ 

c: o 



Profundidade (em) I Txa de sed (em. ano· I) Idade (anos) 

AMOSTRA BR22 
1 0,35 2,9 
5 0,66 7,6 
9 0,71 12,6 

11,5 0,67 17,1 
14,5 0,64 22,6 
17,5 0,63 27,9 
23,5 0,67 35,0 
27,5 0,65 42,1 . 
32,5 0,64 51,0 
37,5 0,67 55,6 
42,5 0,68 62,7 
47,5 0,72 65,9 
52,5 0,76 69,5 

Profundidade (em) 

,t "'" I ~ 

1 
3 
5 
7 
9 

11,5 
14,5 
17,5 
21,5 
23,5 
27,S 

Txa de sed (em.ano·I) 

AMOSTRA BR23 
0,26 
0,29 
0,27 
0,27 
0,28 
0,28 
0,30 
0,31 
0,36 
0,37 
0,40 

Idade (anos) 

3,8 
10,3 
18,5 
25,5 
32,6 
41,0 
48,8 
57,1 
60,5 
63,9 
67,9 

........ 
o 
-.J 
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10.6 Apêndice 6. A comparação entre os coeficientes de correlação para os modelos ClC 

(tab. 1) e CRS (tab 2) 

(tab.l): 

Amostra a erro b erro r2 

BR02 1,52804 0,10666 -0,03158 0,00247 0,9703 
BR03 1,12107 0,12756 -0,05284 0,00988 0,9343 
BR04 0,77899 0,06441 -0,01646 0,00234 0,9711 
BR05 0,62663 0,02374 -0,01546 0,0017 0,9539 
BR06 0,68322 0,02229 -0,01685 0,0019 0,9402 
BR07 1,07403 0,09924 -0,04906 0,00454 0,9833 
BR08 0,74381 0,04219 -0,00813 0,00152 0,9354 
BRll 0,884.63 0,05234 -0,02345 0,00185 0,9697 
BR13 1,03445 0,14356 -0,02083 0,00453 0,9134 
BR15 1,13609 0,06158 -0,04783 0,00314 0,9706 
BR16 0,62529 0,08707 -0,02505 0,00475 0,9025 
BR17 1,28541 0,14713 -0,04176 0,00645 0,9128 
BR19 0,96752 0,1548 -0,01769 0,00106 0,9825 
BR21 0,68005 0,02716 -0,00578 9, 19634E-4 0,9079 
BR22 1,15296 0,06147 -0,02893 0,00202 0,9582 
BR23 1,05698 0,04737 -0,06389 0,00551 0,9644 

(tab.2): 

Amostra a erro b1 erro b2 erro r2 

BR02 0,9577 0,2492 -0,0026 0,0121 -0,00033 0,00014 0,98783 
BR03 0,3536 0,0067 0,0773 0,0011 -0,00509 0,00004 1,00000 
BR04 0,5292 0,0392 0,0077 0,0035 -0,00049 0,00007 0,99774 
BR05 0,6136 0,0351 -0,011 0,0077 -1,738E-4 3, 1432E-4 0,9581 
BR06 0,6617 0,0269 -0,0085 0,0067 -4,171E-4 3,2789E-4 0,9574 
BR07 1,5133 0,1452 -0,0941 0,0140 -0,0095 0,00043 0,99270 
BR08 0,5739 0,0292 0,0063 0,0023 -0,00027 0,00004 0,99832 
BR11 0,9413 0,1025 -0,0290 0,0087 8,932E-5 1,3584E-4 0,9727 
BR13 0,2798 0,0265 0,0349 0,0019 -0,000093 0,00003 0,99900 
BR15 0,9520 0,0480 -0,0172 0,0064 -0,00082 0,00017 0,99410 
BR16 0,2221 0,0320 0,0276 0,0039 -0,00149 1,1124E-4 0,9989 
BR17 1,5840 0,5617 -0,0704 0,0522 6,2031E-4 0,00112 0,9209 
BR19 0,9606 0,0235 -0,0158 0,0045 -0,00007 -0,00017 0,98313 
BR21 0,6535 0,0606 -0,003 0,0054 -4,982E-5 9,8801E-5 0,9151 
BR22 1,2043 0,1184 -0,0339 0,0098 0,00009 0,00017 0,95947 
BR23 1,1680 0,0687 -0,1021 0,0202 0,00234 0,00121 0,98151 



10.7 Apêndice 7. Idades obtidas para as amostras BR06, BR07, BRll, BR17 e BR22 

segundo o modelo CIC. 

Profundidade Idade Ano Profundidade Idade Ano 
(em) (anos) (em) (anos) 

r ~ BR06 
d WH BR07 

0,35 0,47 1998 0,25 0,96 1997 
1,83 2,44 1996 1,31 5,04 1993 
5,26 7,01 1991 2,57 10,00 1988 
9,20 12,27 1986 3,19 12,27 1986 
12,97 17,29 1981 5,29 20,35 1978 
16,43 21,91 1976 6,81 26,20 1972 
20,21 26,95 1971 9,63 37,03 1961 
24,41 32,55 1965 12,19 46,90 1951 
31,31 41,75 1956 15,65 60,20 1938 
39,59 52,79 1945 19,51 75,04 1923 
46,~3 61,64 1936 24,45 94,04 1904 
," ih BRll 'i>' ~,' BR17 r; ~ 

0,31 0,55 1997 0,31 1,03 1997 
1,77 3,16 1995 1,72 5,73 1992 
3,38 6,04 1992 3,48 11,60 1986 
4,91 8,77 1989 5,31 17,70 1980 
6,58 11,75 1986 7,18 23,93 1974 
8,25 14,73 1983 9,57 31,90 1966 
11,85 21,16 1977 12,39 41,30 1957 
17,39 31,05 1967 15,44 51,47 1947 
22,13 39,52 1958 18,57 61,90 1936 
35,38 63,18 1935 22,09 73,63 1924 
57,33 102,38 1896 27,36 91,20 1907 

33,86 112,90 1885 

! ~í\%l_!II BR22 '" '" '''0, !! 

0,39 0,87 1997 
3,48 7,73 1990 
6,68 14,84 1983 
8,77 19,50 1979 
11,36 25,24 1973 
14,18 31,51 1966 
20,25 45,00 1953 
24,32 54,04 1944 
29,44 65,42 1933 
35,06 77,91 1920 
40,87 90,82 1907 
46,95 104,33 1894 
52,95 117,60 1880 
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