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Abslrllct • From statistical pammeters of the bottom morphology and applicalion of diagrams. as proposed by Sahu{I964).
Passega & Bcranjc:c(I969) and Pejrup( 1988). tile dynamic and sedimenlary procC$SC$ thaI occur in Ihe Southern channel of 11M:
Amazonas river were eamcterized. The sediments that recover the botlom oflhe studied area arc formed by medium quanz sands
that grude. stoning from the soulh river channel. to very fine silts in direelion of the oUllel of Ihe Par~ river. when: happens a
gmnulornetrie inversion. The hydrodynnmie of the area is dominnted by lidal and nuvial currents as well. panly due the aClion of
winds which controllhc.\.C curn:nls. These ructon. associated wilh the eSlllarine circu lation. nrc responsible for the transpon.
rediwibution and deposition of Ihe sediments in the Southern Amazonas river channel.
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INTRODUI;AO

caracterizar a apJicabi lidade destes na distribui¥ao
sedimentar e na energia do meio responsavel pela mesrna. A batimetria da area foi tra~ada com base nos pontos de sondagem das cartas de bordo e da carta nautica
n° 200 da DHN.

a presente trabalbo e 0 resliltado dos estlldos
realizados pelos autores, em rela~ao ao Projeto Plataformas Abrigadas, oqual € desenvolvido junto ao Centro de ESlUdos de Geologia Costeira e Oceanica-CECa,
do Instituto de Geociencias da UFRGS.
A area de eSludo compreende a desembocadura do Canal Sui do rio Amazonas, localizada, mais especificamente, na parte Norte da ilha de Maraj6, no
litoral do Estado do Para (Fig. I ).
As amostras aqu i ut ilizadas, em mimero de 49,
fazem parte do Projelo DHN/CECO e fo ram coletadas
pela Diretoria de Hidrografia e Navega¥ao da Marinha do Brasil, durante a Opera¥uo LH 001173 (Martins
et al., 1978). Estas amostras se encontram arquivadas
na Litoteca do CECO/UFRGS.
Este trabalho tern por objetivo 0 estudo da distribui¥1io superficial dos sedimentos e sua rela¥uo com
a morfologia de fundo, bern como com a dinUmica responsavel pelo controle de distribui¥ao destes sedimentos, contribuindo desta forma para a melhor comprcensao da evolll¥ao dos ambientes litoraneos modcmos.
Os resultados obtidos alraves do presente estudo fo ram embasados em am1lises granuIometricas,
segundo 0 metoda do peneiramenlo com intervalos de
classe de I;'; de $, nos parametros estat(sticos, segu ndo
o metodo proposlo por Folk & Ward ( 1957) e na aplica¥aodos gn1ficos propostos por Sahu ( 1964), Passega
& Beramjee ( 1969) e Pejrup(1988) no intu ito de
Em
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CA RACTERIZAI;AO GE RAL DA AREA:
Aspectos Hidrol6gicos
A area de eSludo do presente trabalho compreende a desembocadura do Cana l Su i do rio Amazonas
a qua llocaliza-se a norte da ilha de Maraj6 no litoral
do Estado do Pani, abrangendo uma superffcie de aproximadamente 5.300 km 2 . Esta se iocaliza, mais precisamente, entre as latitudes de 0" 10'Norte e 0"20'Sul e
as longitudes de 48° 10' e 49°35'Oeste (Fig. I).
Dois importantes rios desaguam nesta regiiio:
o rio Amazonas eo rio Pani. a rio Amazonas possui
uma desembocadllra em forma de delta com cerca de
330km de largura. Este delta e formado pela ilha de
Maraj6, por diversas outras ilhas menores, por inumeres bancos e por varios canais. Dois canais principais,
o Norte e 0 Su i, sao os desaguadouros do rio Amazonas. 0 rio Para desagua na parte mais leste da area e
exerce sua innuencia somente nos sedimentos da parte leste da area estudada.
A sali nidade media da regUio esta relacionada
aos perfodos de enchente e vazante do rio Amazonas.
No perfodo de vazante a sali nidade media varia de 30

em papd b",nquc,do por proccsso p,rci,lme!Uc iscnto de eloro (ECF).
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nas e ern suas cercanias, podem cxceder a 250 cm!s.
Suas amplitudes podem ser maiores do que 12m
(Diegues, 1973). Embora a agua salgada nao penetre
no rio, as flutua90es de mare sao sensfveis a grande
distancia da Foz, tal como acontece na cidade de
Santarem, cerca de 850 km a montante (Marlier, [973).
Os dad os disponfveis sugerem, tambem, que as
tlutua90es de mare nao chegam a deslocar a posi9ao
horizontal das isoalinas mais do que poueos quil6metros, nas {Iguas costeiras (Gibbs, 1967; Diegues, 1973).
o Amazonas e 0 maior rio do mundo, tanto ern
rela9ao Ii area da bacia de drenagem (7x 106km2) como
em temlOS dedescarga media (I ,75x I (}'im 3!s),(Davis, [964;
Oltman, 1965, 1968; Gibbs, 1967; MarJier, 1973). Convem ressaltar, !Odavia, que a razao de descarga sofre enonne varia9ao sazonal. Durante a esta9ao chuvosa, a vazao media em 6bidos, cerca de 450 km a
montante da foz do rio, atinge 2,25x 105m 3!s, enquanto que 110 perfodo de menor precipita9ao
pluviometrica a vazao media se situa em torno de
0,9x 105m3!s (Oltman, 1968).

a 34 %0 enquanto que no perfodo de enchente este valor pode variar entre 12 c 20 %0 (Diegues, 1973).
Na esta9ao de seca. compreendida entre os meses de junho a dczcmbro, os ventos predominantes sao
os de dirc9ao ENE e ESE, os quais sao conhecidos como
"ventos gerais". Nos meses de julho e agosto, estes SaO
mais moderados. No perfodo das cheias, ou inverno,
prcdominam calmarias, que sao seguidas par ventos de
NE, com rajadas fortes, que costurnam rondal" para SW,
passando pelo N, provocando aguaceiros razoavelmente fortes c duradouros. A velocidade media dos ventos
neste perfodo e de lOa 15 n6s (DHN, 1976).
A amplitude e dura9aO das mares bern como a
intcnsidadc das correntes sao fun9ao da quanlidade de
chuva, da intensidade dos ventos reinantes e das varia90es das dire90es das correntes nos canais, igarapes,
rios e baneos. Segundo dados da DHN (1976) a corrente de enehcnle possui dire9ao aproximada de SSW,
nas proximidades da Foz, inelinando-se para SW ou
WSW ao afastar-se do estU{lrio para 0 largo. A velocidade das correntes de mare, no estu<lrio do rio Amazo-
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Figur" I . Mapa de loc:i1iza(j'uo c bmilllclrico da dcsclllbocadura do cunal sui do rio Amazonas.
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tindo-sc, com isso, uma melbor visualiza~ao cia
morfologia de fundo cia clesembocadura do Canal Sui
do rio Amazonas. Esla batimclria foi trayada a partir
das Cartas n° 200 c 300 cia DHN, na escala aproximadade 1:3[7.000.
o perfil AA' (Fig 2) de dircc,:ao NNW, inicia-se na ponla cia Anunciac,:ao (i[ha de Maraj6),
ate 0 igarapc Fundo silUado na i lila Mcxiana. Este
perfil mOSlra a morfologia do canal suI com uma
profundidade maxima de -22m. Em dircc,:ao a ilha
Mexiana, na profundidade de -6m, observa-se it presen<;:<1 de um telTa90 que vern a formar 0 banco do
Barao.Os sed imentos de fundo que recobrem eSla
area sao formados cxclusivame nte de areia media a
fina, ale lUll" profundidade de - 15m. apresentandose rnoderadamente classificadas c com uma
assimetria que varia de s imetrica a muito negaliva,
seguido pOl' arcia muito fina a silte grosso, ate 0 fundo
do canal, com uma class ifica9iio moderada e uma
assimclria muito positi va.
o perfil BB' (Fig.2), de mesilla dircc,:aoquc 0
anterior, NNW. inicia-se na ponta Cristina (ilha de
Maraj6) prolongando-sc em dire<;:ao NNW pOl' tillS
48km. Este apresenta lima morfologia de fundo bastante irregular. Esta irrcgularidade e ocasionada pela
presen<;:a de in(imeros canais de mares com amplitude de 6 ou mais metros. Os sedimentos da parte central do pcrm, fonnados por areias medias a arcia muito
fina, apresentam-se mal selecionados e com assimetria
negativa. Em algumas areas os sedimentos sao formados por siltc grosso, os quais apresenlam-se bern
selccionados c com uma assimetria Icvemente posiliva, caracteriza ndo (u'eas mais protcgidas.
o perfil CC'(Fig.2), de dirc~ao NNW. iniciasc nas proximidades do rio Araraquara (i lha de
Maraj6) prolongando-se em dire9ao NNW pOI' uns
60km. 0 perfil apresenta uma balimctria praticamcnte plana e com uma profundidadc em torno de -10m.
Pr6x imo a Hha de Maraj6 observa-se a prescn~a de
um banco arenoso qlle sc cncontra a profundidadc de
-5m. Os sedimentos que recobrem este perfil sao formados praticamente de si lte medio a muito fino, muito
pohremente sclec ionados e com uma assimetria muito positiva.
De um modo geral a area apresenla uma
morfologia llpica de ambienle de mare, na zona da
descmbocadura do Canal, com a prcsen~a de iniimeros bancos c canais scguido de uma plataforma mais
elevada em dire9ao a mar aberto, com is6balas mais
regulares e mais espa9adas.

Gibbs ([967) em sells estudos. observou que
rna is de 80% da carga anual de material em suspensao
(5 x IOSlOneladas) do rio Amazonas, formada de silte
e argi[a, ederivacla dos Andes e quc nos meses chuvosos, a media da carga cm suspensao pr6xima a foz do
rio alinge valores de 125 mgt!.
Aspectos Tectonicos
Segundo Schaller el (II. ( t971) a estrutura regional da desembocadura do rio Amazonas e formada pel os grabens de Lirnoeiro e de Mexiana e pelas
plataforrnas do Para e do Amapa. os quais formam 0
arcabou~o estrutural da regiao e que recebe a denomina~ao de Fossa de Maraj6.
A origem da ilha de Maraj6 esta direlamente
relacionada aos processos de subsidencia sofridos pela
fossa leclonica de Maraj6. Segundo esludos de Barbosa
ef (II. (1974). a continuidacie da Forma9ao Barrciras,
observada em continentc e na ilha. associada ao fato
de que esta deposi9ao eSla correlacionada aos dcp6silOS do pediplano Plei stocenico, concluem que pelo
menos durante 0 perfodo de deposi9aO da Forrnarrao
Barreiras, a alual ilha eSlava ligada ao con linenlc, formando um inlernU:vio amplo entre os rios Amazonas e
Tocanti ns. Com 0 infeio da transgressao holoccnica e
atuando esta mais inlens.unente sobre os grabens de
Limoeiro e Mexiana. a ilha de Maraj6 foi separada do
conlinen le seguindo-se, posleriormcnte, a separa9ao
das ilhas Mexiana e Caviana. Segundo LavencreWanderley ( 1953), em 1850 a ilha Caviana foi cortada
em duas pela a9ao da pororoea vindo a formar 0 Cana l
do Perigo que alualmcnle separa a ilha Caviana da ilha
Mcxiana. A (Irea estudada nesle lrabalho encontra-se
localizada sobre 0 graben Mexiana 0 qual aprcsenla
uma direcr:lo geral de N45E.

APRESENli\<;:AO DOS RESULTADOS
EDISCUSSAO
Mor fo logia de Fundo
A morfologia de fundo da desembocadura do
Canal SuI do rio Amazonas apresenta inumeros canais de mares com dirc9ao predominanle de WSW a
ESE, suavizando-sc em dire~ao ao largo da plataforma continentaL
Os pcrfi s a seguir relacionados, foram tra~a
dos a partir da c.ma batimctrica (Fig.l), a qual apresenla is6batas espa9adas de metro em metro perm i15
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Fi gura 2· Perfis bnimttricos da dcscmbocadur3 do canal sui do rio Amazonas.

mas depende tambem da distribuir;ao de tamanho dos
materiais disponfveis oa area fonte .
Nos sedimentos anali sados, em sua frat;ao 10tal, 0 diarnetro media (Mz), varia entre as seguintes intervalos: areia media a fina (I a 3(jl), areia muito fina a

Di ametro Medio (M z)

Este parametro estatfstico indica a tendencia
central da distribuirrao do tarnanho dos graos e a energia cinetica media do agente deposicional (Sahu, 1964),
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silte grosso (3 a 5$) e silte medio a muito fino (5 a 8$).
Ao lo ngo do cana l su i do ri o Amazonas
(Fig.3), desde a parte SW da ilha Mexiana ale a ilha
do Machaciin ho, observa-se a predorninancia da popular,rao granu lometrica are ia media it fina (J a 3$),
somente interrompida na altura da Vila Nazare, onde,
por decresc imo de energia, ocasionada pela presenr.ra de inumeras ilhas, predomina a popular.rao granulometrica areia mui to fina a silte grosso (3 a 5$).
Esta popular.rao granulomctrica pode ser caracterizada, segundo 0 diagrama triangular de Shepard
(1957), como uma facies arenosa. A leste desta area,
en tre a ilha do Machadinho e 0 cabo Maguarf (extremo leste da ilha de Maraj6), obse rva-se it predominancia da popular;iio gra nulom etrica silte medi o
a muito fino (5 a 8$), a qual pode se t" caracterizada
textural men te como uma r{lcies siltico-argi losa, segundo 0 diagrama tri angu lar de Shepard( 1957).
Alcm desla area obsc rva-se a presenr;a de uma faixa
sedimentar fo rmada pel a popular;ao granlliometrica
areia muito fina a silte grosso (3 a 5$). f,icies si lti coarenosa, progradando para sedimentos formados pel a
populacyao granul ometrica areia media it fina (I a 3$),
facies arenosa. Esta variar;ao granu lometrica cresce nte, alem do cabo Maguarf, e dcvida it influ encia
das correntes ori undas do sistema fl uv ial do rio
Para, as quais nao permitem a deposir;ao de material fino so brc os scdimen tos mais grossos que
atapetam a area.
Os sedimentos da popular;ao gnmulometrica
areia sao fo rmados exclusivarnente de graos de quartzo (>95%) com caracterfs ticas morfosc6picas que vao
de bern arredondados, na zona do Canal Su i do rio
Amazonas, gradando para subarredondados a subangulosos, em di rer;ao ao largo. Isto caracteriza a variac;ao
energet ica do ambiente, a qual decresce de oeste para
leste. No ex trcmo leste da area est udada, na regiao de
influencia do rio Para, obse rva-se um me lh or
arredondamento dos graos de quartzo devido ao aumento da energia provocada pelo desagiie do referido
rio e pelas correntes de mares.

mento, isto e, a c.lpacidade em classificar as materiais
transpartados, sugerindo flu tuac;Oes no nlvel energetico
do agente deposicional. Um sedi mento bem selecionado significa um sedimento com pouca dispersao dos
valores granu lometricos em torno da med ida de tendencia central. 0 grau de seler;ao roi calculado segundo a r6rmula de Folk & Ward (1957).
Os sedimentos muito pobremente se lecionados (2 a 4$) e pobremente selec ionados ( I a 2~) distribu em-se ao longo da costa da !lha de Maraj6, desde a IIh a do Ganhao seguindo em direr.rao teste ate 0
Cabo Maguarf; sendo representado pelo si lte muito
fino a medio e are ia fina. A classe moderadamente
se lec ionada (0,5 a 1$) e ncont ra-se ao longo do Canal Sui, en tre 0 suI da ilha Mex iana ate a ilha do
Ganhao, e es ta re pre se ntada por areia fina a media.
As amos tras bern se lecionadas (0,35 a 0,5$) e mui to
bem selecionadas « 0,35$) sao fo rmad as predominantemenle por are ia fina e loca liza-se em duas pequena ,lreas uma a leste da il ha Mexiana; e outra
pr6ximo it costa da ilha de Maraj6 enlre a Vila
Nazare c a ilha Machadinho. Esta boa selec;ao esta
associ ada a bai xa profundidade do local proporcionando, com isso, uma ar.rao maior da energia das
correntcs de mares e da s ondas.
Ana lise Discrimin atori a M ultiva ri ada

o metodo de amilise discriminat6ria multivariada
de sedimentos, proposto por Sahu(1964), permite
caractcri zar as condi'ioes ambienlais. principalmente
as hidrodi nami cas, que ocorrer:un no a mbiente
deposicional , tendo side observado os processos marinho raso e fluvial que atllaram no ambiente.
Em relac;ao as camcterfsticas da area de estu do foi utilizado 0 diagrama proposto por Sahu(1964) e
que leva em considerar;ao 0 diametro medio (Mz), a
cu rtose (KG) e a variancia (0/) de um conjunlo de
amostras do ambiente.
Atraves dos dados obtidos em rela9ao as 49
amostras utilizadas, observa-se que os sedimentos que
recobrem 0 Canal SuI do ri o Amazonas, desde a ilha
Mexiana ate a ilh a do Machadinho (rig.4). most ram
influencia marinho-raso. Estes estao estritamente relacionados as areas de ocorrencia de material mais
grosso, dentro da popular.;:ao granulometrica de areia
media a muito fina, influenciados pela dinam ica das
mares. Esta mesma area, segundo 0 diagrama de
Passega & Beranjee ( 1969) (Fi g.5), e caractcrizado
par material transportado por rolamento e suspensao

Dcsvio Pad rao (0)
Entre os para metros estatfsticos usados em
sedimentologi a, 0 desvio padrao e um dos mais importantes, pois os seus valores podem indicar a energia da
bacia de acumular.rao, 0 grau de maturidade textural de
urn dep6sito e a oCOlTencia de misturas populacionais.
o desvio padrao mede 0 grall de selec;ao de li m sed i17
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A divisao do diagrama nas se~Oes A,B,C e D e
efetuada a partir do conteudo de areia nos sedimentos.
A linha de 10% de areia eescolhida por Pejrup (1988),
porquc tal conte~do de arcia em sedimentos lamosos e
insignificante cm termos de dinamica ao passo que a
linha de 90% de areia foi escolhida devido a perda do
caracter coesivo por sedimeOfos com tal earacterfstica. Finalmente, a Iinha de 50% de areia foi eseolhida
para dividir 0 grupo central em duas panes iguais.
Desta maneira 0 diagrama fica dividido em 16
grupos, nomeados por letras que indicam 0 tipo de sedimenlo e por numeros que indicam as condi~5es
hidrodinamicas reinantes durante a deposir;ao.
Os resultados obtidos a panir das analises
granulomctTi cas dos sedimentos da desembocadura do
canal sui do rio Amazonas, foram plolados no diagrama de Pejrup (1988) e seu resultado na figura 6, onde
se pode delimitar duas arcas representativas das condi~Oes hidrodinamicas da desembocadura do canal sui
do rio Amazonas, ficando caracterizado um decrescirno de energia da zona do canal em direr;ao ao largo.
Na figura 6, pode-se observar que a area de
maior hidrodinamica esta Iocalizada entre a zona do
canal, nas proximidades da ilha Mexiana, ate a ilha
do Machadinho, cujas amostras eSlao representadas
pelo grupo A- II I e A- IV, que correspondem a sedimentos que con tem mais de 90% de areia e que foram deposilados sob condi~Qes hidrodinfullicas elevadas. Esta area eSla relaeionada a influencia direta
das correntes de mare e das correntes fluviais do pr6prio canal.
Da ilha do Machadinho ate 0 cabo Maguarf
(extremo leste da ilha de Maraj6), observa-se que a
maior parte das amostras se localizam no grupo 0- 111
e seeundariamente no grupo C- III . 0 que eorresponde,
respectivamente, a sedimentos que contem menos que
10% centre 10 e 50% de areia e que fo ram depositados sob condi~Oes hidrodinamicas um POliCO mais calmas que a do grupo anterior. Esta area esta localizada
em uma zona de baixio em um ambiente de energia
mais cal mo.
Do cabo Maguarf em dire~ao ao largo observa-se que os sedimentos se localizam no grupo A- III.
Estes correspondem a sedimentos com mais de 90%
de areiaeque caraeterizam um ambiente hidrodinamico
mais elevado que a area anterior. Isto e devido. prineipal mente, a influencia da descarga fluvial do rio Para
sobre esta area. Tudo isso vern a corroborar com as
resultados obtidos atraves dos graficos de Passega &
Beranjee(1969) e Sahu( 1964).

Irolamento, 0 que vem a corroborar na influeneia das
mares na redistribui~ao destes sedimentos.
Entre a ilha do Machadinho e 0 eabo Maguarf
(Fig.4), observa-se que a influencia do meio e fluvial. segundo 0 diagrama de Sahu( 1964). Esta area esta
recoberta por material mais fino, variando de siJte
grosso a muito fino, 0 qual e transportado em suspen sao pelo desagUe do rio Amazonas, e que se depositam nest a area devido ao deerescimo de energia
do meio. Segundo 0 diagrama de Passega &
Beranjee( 1969) (Fig.S), est a area e caracterizada por
sedimentos transportados e depositados por suspensao gradacional a suspensao uniforme. Este tipo de
deposi~ao Ii caracterfstieo de ambienle com dccrescimo de energia.
Alem do cabo Maguarr (Fig.S), observa-se
uma area de influencia marinho-raso com energia mais
elevada. Esta area eSla recobcrta por sedimentos arenosos. Esta granodecrescencia dos sedimentos, em direr;ao ao largo, e devida i\ influcncia das corrcntes
oriundas do des{lgue do rio Pad. Segundo 0 diagrarna de Passega & Beranjee (1969) (Fig.S), os sedimentos que recobrem a area sao caracterfsticos de
trans porte por suspensao e rolamento, ocasionados
pela energia do rio Pani.
Hidrodiniimicn
Segundo eSludos de Pejrup (1988), 0 mesmo
propos um diagrama triangular para a c1assifica~ao
de sedimentos estuarinos segundo as condi~5es
hidrodinamicas reinantes durante 0 processo de deposi~ao dos sedimentos.
Pejrup ( 1988) utiliza 0 conteudo de argila nos
sedimentos para delimitar as areas de seu diagrama
(Fig.6). Sedimentos eSlUarinos com conteudos de argila maiores que 80%, na fra~ao lama, sao poueo freqUentes e caraeterizam ambientcs de mais baixa energia, esta linha e utilizada para dividir uma parle deste
diagrama. Por raZQes sime tri cas a linha que
corresponde a 20% de argila. na fra~ao lama, c eseoIhida para representar ambienles de cnergia mais elevada e, final mente a linha de 50% de argila. na fra~ao
lama, foi escolhida para dividir a se~ao media do diagrama em duas partes iguais.
Oesta rna neira, 0 diagrama fica dividido em
quatro se~5es. A se~ao I caraeteri za ambiente com condi~Oes hidrodinamiea muito calma, enquanto que as
se~5es II a IV, caracleri zam ambientcs com aumento
gradalivo de energia.
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CONCLUSOES

porle e
mento.

o proccsso basico que ocorrc na circuluc;3.o na
desembocadura do Canal Sui do rio Amazonas e 0 mar
aberlo e a mislUra das aguas doces, provcniente do
cOTllinentc, com :lS aguns salgad as do oceano, em urn
ambiente restrilo. Os princ ipai s fatores que conlro lam
esse processo junto a desembocadura do canal sao as
corrcnles de mares e as corren les fluviais, com efeitos
de ondas e diferenc;as de densidades entre {lguas doce
c salgada.
As carac te rfsticas bat im etricas e sedimcn·
tot6gicas indicam a prcscnc;" de Ires areas corn dife·
rCIlc;as rnarcanles na dinamica sedi mentar na descm-

d epos i ~ao

esta associ ado

a suspensao e rola-

Os sedimentos d'l popular;ao granulometrica
areia sao formados exc1usivamente de graos de quartzo
(>95%) com caraclerfslicas morfosc6picas que vao de
bem arredondados, ate s ubangulosos, earacterizando urn decrescimo de energia no ambiente, de oeste
para leste.
Os diagramas de Passega & Beranjee( 1969),
Sahu( 1964) e Pejru p( 1988) sao di'lgn6sticos na in!erpretar;ao da morfologia de fundo e na dis!ribuir;ao e
!ranSpOrle dos sedimentos que recobrcm a area estu dada. Esla Mea tem sua hidrodinamica dominada pelas correntes de mares e pelns correntes fluviais bem
como, em parle, pel a <tltao dos ventos os quais sao os
controladores deslas correntes.
A area estudada pode ser considerada como urn
ambien!e lransicio nal en tre 0 nu vial e 0 marinho aberto. A sediment illtfio granodec rescentc observada. de
oeste para lesle, na zona de innuencia fluvio-marinha
e contro lada pe la desearga fluvial, pela circular;ao
eSluarina e pebs mares. Estes fat orcs associ ados va~
ser os responsaveis pclo transportc. red i s l ribui~ao e
deposiltao dos sedimentos adjacentes a desembocadura do canal sui do rio Amazonas.

bocadura do canal sui do rio Amazonas.

A primeira area localiza-se desde a zona do
canal, nas proximidades cia ilila Mexiana, ale 0 ilha do
Machadinho, anele predo minam as correntes de mares
e as corren tes fluviais c os sedimentos de fundo sao
forrnados, prcdornirwnternentc, de areias medias a
rnuilO finas, caraclerizando a f.lcies arenosa, e apresenlando Ulna se l e~ao de moderada rnente a bem selecionada. Estes sedimentos foram transp0rlados por
rolamenlO e por suspensfio e rolamento em um regi me
hidrodinamico de maior energia. A morfologia de fundo altamente recortada caraclcri za ambiente dominado por mares e correntes flu viais. Esta facies arenosa
foi rcmobi lizada e depositada durante 0 ultimo proccsso transgressivo ocorrido no Holoceno.
A segu nda area, que vai da ilha do Machadinho
ate as proximidades do cabo Maguarf, apresenta-se
como uma zona de lran si~fio en tre lim ambiente corn
um regime hidrodinamico de maior energ ia para lun
de menor cnergia, onde se obscrva uma sedim enta~fio
mais fina, fo rmada POI' si lte grosso a muito fino e alguma argila. caracteri zando a facies si ltico-argi losa, e
com uma seler;iio de pobrementc a muito pobremente
selec ionada, sendo os sed imentos transp0rlados e deposi tados por suspensiio gradacional o u suspensao
uniforme . A morfo logia de fundo, nesta area, apresenta urn maior espar;amento entre as is6bmas, caraClerizando uma area de mais baixa energ ia. Estes sedimentos finos sao provenientes do ri o Amazonas que pOl'
decant a~ao ou mesmo n ocula~ao se depositam nesta
area sobre as areias transgressiv as holoceni Cils.
Alem do cabo Maguari' observa-se uma terceira area formada por areias mCdias a finas, corn bai xa
presenr;a de material fino (silte e argila), mas ainda
com uma seler;ao de pobre a muito pobre e que se encontra innuenc iada pelo desagUe do rio Para. Sell trans·
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