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Resumo

Esta tese de doutorado sobre a Caracterização da Dinâmica Ambiental da Região Costeira do 
Município de Galinhos, Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte, acha-se inserida na área de 
influência do Pólo Petrolífero de Guamaré, tendo como objetivo geral o entendimento da 
dinâmica costeira atuante na região de Galinhos, cujos objetivos específicos foram: Estudar a 
variação da linha de costa nas décadas de 1954, 1967, 1988, 1996 e 2000, a partir de produtos de 
sensoriamento remoto; Elucidar a hipótese da região de Galinhos ter sido um antigo sistema de 
ilhas barreiras, utilizando como ferramenta básica o radar de penetração no solo – GPR; 
Monitorar e caracterizar a dinâmica costeira da área em estudo a partir de dados mensais de 
perfis praiais, análise sedimentológica, dados hidrodinâmicos e dados de caracterização 
ambiental; Este conjunto de dados foram utilizados para alimentar o banco de dados da Rede N-
NE de Monitoramento Ambiental de Áreas sob Influência da Indústria Petrolífera (REDE05/ 
FINEP/CNPq/CTPETRO/PETROBRAS). Esta pesquisa se justifica, do ponto de vista ambiental, 
por envolver ecossistemas de alta fragilidade como dunas, praias e manguezais. Do ponto de 
vista da exploração do petróleo, os sistemas de ilhas barreiras são propícios para reservatórios de 
hidrocarbonetos e, por conseguinte, alvos importantes para a indústria do petróleo e gás tornando 
esta região atrativa na comparação com depósitos similares litificados. O estudo da variabilidade 
na posição da linha de costa no Município de Galinhos/RN a partir da análise de imagens de 
sensores remotos, foi possível investigar as mudanças na linha de costa em escala temporal; a 
utilização de filtros direcionais permitiu enfatizar lineamentos de direção NE e identificar feições 
submersas tais como sandwaves. A utilização do GPR possibilitou a comprovação da existência 
de paleocanais confirmando a hipótese de que o spit de Galinhos foi formado a partir de um 
antigo sistema de ilhas barreiras. Os resultados das análises granulométricas indicaram que no 
período de verão os sedimentos nos perfis A e B na porção de estirâncio foram classificados 
como de granulometria areia com cascalho esparso e na antepraia foram constituídos por areia, já 
no período de inverno estes mesmos compartimentos morfológicos apresentaram-se com areia 
com cascalho esparso e areia siltosa respectivamente No perfil C, tanto no verão como no 
inverno, os compartimentos de estirâncio e antepraia apresentaram-se predominantemente por 
areia com cascalho esparso. Os resultados hidrodinâmicos mostraram que as maiores alturas de 
onda foram registradas no mês de fevereiro (62 cm) e o maior período de 1,00 m/s no mês de 
maio, o sentido das correntes litorâneas se manteve entre os quadrantes SW e NW, e os ventos 
provenientes de NE foram predominantes. A análise dos perfis praiais demonstrou que no perfil 
A, embora tenha ocorrido tanto erosão como deposição durante os meses monitorados, a 
morfologia do referido perfil permaneceu constante. Nos perfis B e C, ocorreram mudanças 
bruscas na morfologia, durante os meses monitorados, tendo sido identificada uma ciclicidade 
nas feições da zona de estirâncio ora formando barras arenosas longitudinais ora formando 
berma. Estes resultados evidenciaram, portanto, que estudos desta natureza são de fundamental 
importância para o zoneamento costeiro, dando subsídios aos órgãos gestores na tomada de 
decisões quanto à implantação de empreendimentos na região, e para a indústria do petróleo 
através de geração de informações que subsidiam a implementação de estruturas petrolíferas 
adequadas ao ambiente estudado. 

Palavras chaves: evolução costeira, sensoriamento remoto, GPR, hidrodinâmica, perfis praiais, 
ilhas barreiras. 
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Abstract

This doctorate thesis concerning on the Characterization of the Environmental Dynamics of the 
Coastal Area of the Municipal district of Galinhos, Septentrional Coast of Rio Grande do Norte 
State, is located in the influence area of the Guamaré Petroliferous Pole, having as general 
objective the understanding of the active coastal dynamics in the region of Galinhos, whose 
specific objectives were: To study the variation of the coast line in the decades of 1954, 1967, 
1988, 1996, 2000, from remote sensing products; To elucidate the hypothesis of the region of 
Galinhos to have been an old system of islands barriers, using as basic tool the penetration radar 
in the soil - GPR; To monitor and to characterize the coastal dynamics of the study area starting 
from monthly data of beach profiles, sedimentological analysis, hydrodynamic data and 
environmental characterization data; which were used to feed the database of the N-NE network 
of Environmental Monitoring of Areas under Influence of the Petroliferous 
Industry;(REDE05/FINEP/CNPq/CTPETRO/ PETROBRAS). This research is justified, of the 
environmental point of view, by involving the mangrove ecosystem  considered one of the most 
delicated environments of the State. From the viewpoint of the petroleum exploration, the 
systems of islands barriers are favorable for hydrocarbons reservoirs and, consequently 
important targets to the oil and gas industry, becoming this region attractive in comparison with 
similar lithified environments. With the results of the variability study in the position of the coast 
line in the Municipal district of Galinhos/RN from the analysis of remote sensing images, it was 
possible to investigate the changes in the coast line in temporal scale; the use of directional 
filters allowed to emphasize linings in the direction NE and to identify submerged features such 
as sandwaves. The use of GPR enabled the confirmation of paleochannels existence and thus 
confirmed the hypothesis that the Galinhos spit was formed from an old system of islands 
barriers. The results of the granulometric analyses indicated that in the summer period the 
sediments in the profiles A and B in the foreshore portion were classified with the granulometry 
of sand with scattered gravel and in the shoreface were constituted by sand, but in the winter 
period these same morphologic compartments were constituted by sand with sparse gravel and 
siltic sand respectively. In the profile C, in the summer and in the winter, the shoreface and 
foreshore compartments presented predominantly constituted by sand with sparse gravel. The 
hydrodynamic results showed that the largest wave heights were registered in the month of 
February (62 cm) and the highest period of 1,00 m/s in the month of May, the sense of the 
coastal currents was kept among the quadrants SW and NW, and the winds coming from NE 
were predominant. The analysis of the beach profiles demonstrated that in the profile A, 
although it had occurred erosion and deposition during the monitored months, the morphology of 
the referred profile was kept constant. In the profiles B and C, there were abrupt changes in the 
morphology, during the monitored months, having been identified a cyclic pattern in the features 
of the foreshore zone sometimes forming longitudinal sandy bars and in other times forming 
berm. These results evidenced, therefore, that studies of this nature are of fundamental 
importance for the coastal zoning, aiming subsidies to the organs managers in the closing of 
decisions as for the implantation of enterprises in the area, and for the industry of the petroleum 
through generation of information that subsidize the implementation and location of petroliferous 
structures adequate to this environment. 

Key words: coastal evolution, remote sensing, GPR, hydrodynamics, beach profiles, island 
barrier.



iii

Agradecimentos

 À minha orientadora Profª. Dr. Helenice Vital, pela orientação desta tese, pelo apoio 

constante e incondicional, confiança profissional e pela amizade construída durante este período 

de convívio. 

 Ao meu co-orientador e amigo de longas datas Prof. Dr. Venerando Eustáquio Amaro, 

pelas orientações e discussões relevantes para elaboração desta tese e principalmente pelo 

incentivo para o meu crescimento profissional desde a época da graduação. 

 Ao programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, pela oportunidade de realização do curso, como também pelo incentivo 

através de seus professores, funcionários e infraestrutura disponibilizados. 

 A Agência Nacional de Petróleo-ANP/PRH-22, pela concessão de bolsa de estudo. 

 Aos projetos FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), através do Programa de 

Recursos Humanos da ANP para o setor Petróleo e Gás Natural – PRH-ANP/MME/MCT; 

MAMBMARÉ (CNPq-CTPETRO) – Monitoramento Ambiental de Áreas Costeiras sob 

Influência do Pólo Petrolífero de Guamaré; MARPETRO (FINEP/CTPETRO/PETROBRAS); 

Projeto PROBRAL (CAPES/DAAD), "KÜSTENENTWICKLUNG UND HEUTIGE 

KÜSTENDYNAMIK IN RIO GRANDE DO NORTE - NE-BRASILIEN", (GTZ/DFG); REDE 

05/FINEP/CNPq/CTPETRO/ PETROBRAS). 

 Aos laboratórios GGEMMA, GEOPRO, Interpretação e Visualização Sísmica e de 

Sedimentologia, por disponibilizar suas infraestruturas. 

 A professora Iracema Miranda da Silveira, minha eterna orientadora e grande amiga, pelo 

consolo nos momentos de angústia e pelas discussões no decorrer da pesquisa. 

 Aos colegas de sala, Adriano Alves, Flávia Taone, Iracema Silveira, Marcelo Chaves e 

Werner Tabosa, pela amizade e ajuda contínua. 

 Aos colegas do Laboratório de Interpretação e Visualização Sísmica, Pedro Xavier e 

Peryclys Andrade pelo processamento das seções de GPR, pelas discussões e ajuda nas 

interpretações dos radargramas. 

 Aos colegas de curso Adriano Alves, Angélica Félix, Alex Antunes, Alfredo Griggio, 

Carlos César, Débora do Carmo, Eugênio Frazão, Flávia Taone, Flavo Elano, Profª. Fátima, 



iv

Ingrid Guedes, Josibel Oliveira, Marcelo Chaves, Marcos Nascimento, Mário Neto, Vladimir 

Medeiros, Werner Tabosa, pela amizade e incentivo. 

 A todos que ajudaram na realização das etapas de campo, Sr Pedro, Daniel Santos, Edgar 

Romeo, André Giskard, Moufché, Jean, Josibel Oliveira, Welligton, Liliane, Werner Tabosa, 

Luciano Caldas, Patrícia Rodrigues, Mário Sérgio, Peryclys Andrade, Adriano Alves, Flávia 

Taone, Marcelo Chaves, Alfredo Griggio, Ingrid Guedes, Alex Antunes, Patrícia Rose, Eugênio 

Frazão, Carlos César, Jesimael, Vladimir Medeiros, pois sem eles não teria sido possível a 

realização destas. 

 À Nilda (secretária do PPGG) e Sônia (Bibliotecária), pela eficiência, e amizade, tão 

importantes em momentos cruciais. 

 Aos moradores de Galinhos/RN, que sempre nos acolheu de braços abertos, nas pessoas 

de Sr. Zeca, Dona Isabel, Ribamar, Adriana, Márcia, entre outros. 

 Aos amigos fora do âmbito da universidade, que sempre me deram a maior força, como: 

Lenuzia (minha mãe), Maringá (minha irmã), Márcia Pinheiro, Ceres Guedes, Brivaldo, Alberto 

e Cláudia, Lílian Vidal, Roberta Brasilino, Sophia. 

 A Deus e a minha família, a quem sempre recorri e encontrei conforto. 

 Ao meu companheiro de todas as horas Vladimir Cruz de Medeiros, pelo carinho e 

incentivo. E a minha filha Marília Lima, meu amor é eterno, que mesmo com pouca idade, teve a 

compreensão em deixar “tudo” para depois do “filminho” (também chamado de defesa da tese). 



v

Sumário

RESUMO................................................................................................................................ i

ABSTRACT............................................................................................................................ ii

AGRADECIMENTOS......................................................................................................... iii

LISTA DE FIGURAS............................................................................................................ viii

LISTA DE FOTOS................................................................................................................ x

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO........................................................................................ 12 
1.1 – Apresentação.......................................................................................................... 12 
1.2 – Justificativa............................................................................................................ 14
1.3 – Desafios e Aplicabilidade...................................................................................... 15 
1.4 – Objetivos................................................................................................................ 15
1.5 – Localização............................................................................................................ 16
1.6 – Benefícios Sociais e Econômicos.......................................................................... 16 
1.7 – Aspectos Fisiográficos........................................................................................... 17 

1.7.1 – Clima......................................................................................................... 17 
1.7.2 – Vegetação................................................................................................. 18 
1.7.3 – Hidrografia................................................................................................ 19 
1.7.4 – Solos......................................................................................................... 20 

1.7.4.1 – Areias Quartzosas Marinhas...................................................... 20 
1.7.4.2 – Podzólicos Vermelhos Amarelo Equivalente Eutrófico............ 20 
1.7.4.3 – Solonchak Solonético................................................................ 20 

CAPÍTULO 2 – MATERIAL E MÉTODOS..................................................................... 22 
2.1 – Trabalhos Iniciais.................................................................................................... 23 
2.2 – Trabalhos de Campo................................................................................................ 24

2.2.1 – Nivelamento Topográfico........................................................................... 24
2.2.2 – Caracterização Ambiental........................................................................... 25
2.2.3 – Coleta de Sedimentos................................................................................. 26 
2.2.4 – Coleta de Dados Hidrodinâmicos............................................................... 27 
2.2.5 – Reambulação da Carta Base....................................................................... 29 
2.2.6 – Aquisição de Fotografias Aéreas de Pequeno Formato.............................. 29
2.2.7 – Aquisição de Dados GPR .......................................................................... 30 

2.3 – Trabalhos de Laboratório......................................................................................... 31
2.3.1 – Laboratório de Geoprocessamento (GEOPRO)......................................... 31 
2.3.2 – Laboratório de Sedimentologia.................................................................. 32 
2.3.3 – Laboratório de Interpretação Sísmica e Visualização................................ 33 
2.3.4 – Laboratório do Grupo de Pesquisa em Geologia e Geofísica Marinha e 

Monitoriamento Ambiental (GGEMMA)................................................. 33
2.4 – Trabalhos de Gabinete............................................................................................. 34 

CAPÍTULO 3 – CONTEXTO GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO...................... 35 
3.1 – Contexto Geológico da Área em Estudo............................................................... 35 



vi

3.1.1 – Contexto Geológico Regional................................................................... 35 
3.1.2 – Contexto Geológico Local........................................................................ 38 

3.1.2.1 – Arenitos Praiais.......................................................................... 38 
3.1.2.2 – Depósitos Atuais de Praia.......................................................... 39 
3.1.2.3 – Depósitos de Sedimentos Eólicos.............................................. 41 
3.1.2.4 – Depósitos Flúvio-Lagunares...................................................... 41 

3.2 – Contexto Geomorfológico da Área de Estudo....................................................... 43 
3.2.1 – Recifes Praiais.......................................................................................... 43 
3.2.2 – Estirâncio.................................................................................................. 43 
3.2.3 – Planície de Deflação................................................................................. 44 
3.2.4 – Dunas........................................................................................................ 45 
3.2.5 – Planície de Inundação............................................................................... 45 
3.2.6 – Onda Arenosa (sandwaves)...................................................................... 46 

CAPÍTULO 4 – EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA E MORFOLOGIA DA
PLATAFORMA ADJACENTE A GALINHOS................................. 47

4.1 – Apresentação.......................................................................................................... 47 
Artigo: Evolução da linha de costa do esporão de Galinhos (NE Brasil) utilizando 

fotografias aéreas e imagens Landsat TM......................................................... 48
Abstract.................................................................................................................. 48 
Introdução............................................................................................................... 48

Localização da Área................................................................................... 49 
Objetivos.................................................................................................... 49 
Geologia e Geomorfologia......................................................................... 49 

Materiais e Métodos............................................................................................... 49 
Materiais..................................................................................................... 49 
Métodos...................................................................................................... 51 

Pré-processamento................................................................................ 51
Processamento Digital.......................................................................... 51 
Etapas de Campo.................................................................................. 53 
Integração dos Dados e Confecção da Carta Temática........................ 53 

Resultados e Considerações Finais......................................................................... 53
Agradecimentos...................................................................................................... 57 
Referências Bibliográficas...................................................................................... 57

4.2 – Resultado da Evolução da Linha de Costa Acrescentado a Imagem do Spot de 
1996 e o Monitoramento dos Aspectos Morfológicos Submersos da Plataforma 
Adjacente a Galinhos, Representados por Sandwaves......................................... 59

4.3 – Considerações........................................................................................................ 66 

CAPÍTULO 5 – EVOLUÇÃO DE UM SPIT TROPICAL (GALINHOS-NE 
BRASIL) COM BASE EM IMAGEM DE RADAR........................ 67

5.1 – Apresentação.......................................................................................................... 67 
5.2 –Artigo: Evolução de um Spit Tropical (Galinhos-NE Brasil) com Base em 

Imagem de Radar...................................................................................... 68
5.2.1 – Resumo............................................................................................................... 69
5.2.2 – Introdução........................................................................................................... 70
5.2.3 – Cenário Geral...................................................................................................... 71 
5.2.4 – Aquisição e Processamento de Dados GPR........................................................ 74 

5.2.4.1 – O Método GPR...................................................................................... 74 
5.2.4.2 – Aquisição............................................................................................... 74 
5.2.4.3 – Processamento....................................................................................... 75 



vii

5.2.5 – Interpretação dos Dados GPR............................................................................. 75 
5.2.5.1 – Radar Fácies 01: Fácies de Shoreface................................................... 76 
5.2.5.2 – Radar Fácies 02: Fácies de canal de maré (inlets)................................. 78 
5.2.5.3 – Radar Fácies 03: Fácies de Foreshore................................................... 78 
5.2.5.4 – Radar Fácies 04: Fácies de Washover Fans.......................................... 82 
5.2.5.5 – Radar Fácies 05: Fácies de Dunas......................................................... 82 
5.2.5.6 – Nível Hidrostático e Superfície de Erosão............................................. 83 

5.2.6 – Discussões........................................................................................................... 84
5.2.7 – Conclusões.......................................................................................................... 86 

Agradecimentos.................................................................................................... 87 
5.2.8 – Referências......................................................................................................... 87

CAPÍTULO 6 – AMBIENTE PRAIAL.............................................................................. 92 
6.1 – Introdução.............................................................................................................. 92

6.1.1 – Dunas Frontais (Foredunes)..................................................................... 93 
6.1.2 – Pós-praia (Backshore).............................................................................. 93 
6.1.3 – Estirâncio ou Praia (Foreshore)................................................................ 93 
6.1.4 – Antepraia (Shoreface)............................................................................... 94 

6.2 – Caracterização do Ambiente Praial de Galinhos-RN............................................ 94 
6.2.1 – Pós-praia................................................................................................... 95 
6.2.2 – Estirâncio.................................................................................................. 96 
6.2.3 – Antepraia................................................................................................... 99 

6.3 – Caracterização dos Parâmetros Hidrodinâmicos................................................... 99 
6.3.1 – Hidrodinâmica no Ponto AB.................................................................... 100 
6.3.2 – Hidrodinâmica no Ponto BC..................................................................... 104 

6.4 – Caracterização Sedimentológica............................................................................ 106 
6.4.1 – Caracterização dos sedimentos dos perfis praiais de Galinhos................ 108 

6.4.1.1 – Perfil A – Galos......................................................................... 108 
6.4.1.2 – Perfil B – Galinhos.................................................................... 110 
6.4.1.3 – Perfil C – Farol.......................................................................... 112 

6.4.2 – Caracterização Sedimentológica dos Perfis Praiais de Galinhos 
Novembro de 2000 de Acordo com as Fases da Lua: Crescente 
(04/11/00), Cheia (10/11/00), Minguante (19/11/00) e Nova 
(26/11/00)............................................................................................... 114

6.4.2.1 – Perfil A – Galos......................................................................... 114 
6.4.2.2 – Perfil B – Galinhos.................................................................... 116 
6.4.2.3 – Perfil C – Farol.......................................................................... 117 

6.5 – Caracterização Morfodinâmica.............................................................................. 119 

CAPÍTULO 7 – VARIAÇÕES MORFOLÓGICAS NOS PERFIS PRAIAIS................ 123 
7.1 – Apresentação.......................................................................................................... 123
Artigo: Morphodynamic Variability of the Galinhos Spit, Northeastern Brazil............ 124 

Introduction........................................................................................................... 124 
Methods................................................................................................................. 125 
Results and Discussion.......................................................................................... 125 

Profile A – Galos....................................................................................... 125 
Profile B – Galinhos.................................................................................. 126 
Profile C – Farol........................................................................................ 126 
Profiles executed accorded to the moon phase (November 2000)........... 126 
Profiles measured in the full moon period in the profile B – Galinhos 
(November 2000)...................................................................................... 127



viii

Conclusions............................................................................................................ 127 
Literature Cited...................................................................................................... 127 
Acknowledgement.................................................................................................. 128 

7.2 – Comparação Entre os Perfis Executados em Dezembro de 1990 a Agosto de 
1992 e os Perfis de Dezembro de 1999 a Agosto de 2001................................... 129
7.2.1 – Perfil A – Galos.......................................................................................... 129 
7.2.2 – Perfil B – Galinhos..................................................................................... 131 
7.2.3 – Perfil C – Farol........................................................................................... 133 

CAPÍTULO 8 – CONCLUSÕES........................................................................................... 135

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................. 140 

ANEXOS 

LISTA DE FIGURAS

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  
Figura 1.1 – Localização da área..................................................................................... 16 

CAPÍTULO 2 – MATERIAIS E MÉTODOS 
Figura 2.1 – Fluxograma da metodologia........................................................................ 22 
Figura 2.2 – Imagem utilizadas na confecção da carta temática...................................... 23 
Figura 2.3 – Localização dos perfis topográficos............................................................ 24 
Figura 2.4 – Localização dos pontos de coleta de dados hidrodinâmicos....................... 27 
Figura 2.5 – Localização do grid das seções de GPR...................................................... 31 

CAPÍTULO 3 – CONTEXTO GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO
Figura 3.1 – Coluna Estratigráfica da Bacia Potiguar...................................................... 37 
Figura 3.2 – Mapa geológico e geomorfológico.............................................................. 40 
Figura 3.3 – Imagem Landsat 5-TM................................................................................ 46 

CAPÍTULO 4 – EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA E MORFOLOGIA DA
PLATAFORMA ADJACENTE A GALINHOS 

Figura 1 – Localização geográfica................................................................................... 50 
Figura 2 – Fluxograma da metodologia........................................................................... 52 
Figura 3 – a) Compartimento I (Farol) ; b) Compartimentos II (Galinhos) e III 

(Coqueiral)................................................................................................. 54
Figura 4 – Imagem Landsat 7-ETM+............................................................................. 55 
Figura 5 – a) Compartimento IV (Galos); b) Compartimento V (Capim)....................... 56 
Figura 6 – Carta temática da evolução da linha de costa................................................. 57 
Figura 4.1 – Produtos imagem utilizados na confecção da carta temática...................... 59 
Figura 4.2 – Imagem da região de Galinhos,Landsat 5 TM R(3)G(2)B(1)..................... 60 
Figura 4.3 – Imagem da região de Galinhos,Landsat 5 TM R(4)G(3)B(2)..................... 60 
Figura 4.4 – Imagem da região de Galinhos,Landsat 7 ETM+ R(4)G(3)B(2)................. 61 
Figura 4.5 – Imagem da região de Galinhos,Landsat 7 ETM+ R(4)G(3)B(NDWI)........ 61 
Figura 4.6 – Imagem da região de Galinhos,Landsat 7 ETM+ PC-123........................... 61 
Figura 4.7 – Carta Temática da evolução da linha de costa............................................. 63 



ix

Figura 4.8 – A) Imagens LANDSAT 5-TM. B) LANDSAT 7-ETM+.C) Interpretação. 65 

CAPÍTULO 5 – EVOLUÇÃO DE UM SPIT TROPICAL (GALINHOS-NE 
BRASIL) COM BASE EM IMAGENS DE RADAR

Figura 5.1 – Localização geológica regional................................................................... 71 
Figura 5.2 – Mapa geológico da área de estudo............................................................... 72 
Figura 5.3 – A) Imagem Landsat 7 – ETM+. B) Localização do grid das seções de 

GPR........................................................................................................... 73
Figura 5.4 – Seção de radar G-01. B) Diagrama esquemático. mostra superfícies 

interpretadas como shoreface e as barras longitudinais........................... 77
Figura 5.5 – Seção de radar G – 01 B) Dado interpretado mostrando canal com 

preenchimento divergente, tidal boundles com foresets individuais, 
barra de acresção lateral, dunas, nível hidrostático e truncamento
erosional................................................................................................... 79

Figura 5.6 – A) Seção de radar AY – 01. B) Diagrama esquemático.tidal boundles...... 80 
Figura 5.7 – A) Seção de radar G-01. B) Diagrama esquemático, mostrando foreshore 81
Figura 5.8 – Seção de radar LT – 03. B) Dado interpretado mostrando washover fan .. 83 

CAPÍTULO 6 – AMBIENTE PRAIAL
Figura 6.1 – Imagem do Landsat ETM+... Localização dos perfis.................................. 94 
Figura 6.2 – Altura das ondas nos pontos de observações AB e BC............................... 101 
Figura 6.3 – Período entre as ondas nos pontos de observação AB e BC....................... 101 
Figura 6.4 – Velocidade da corrente litorânea nos pontos de observação AB e BC....... 102 
Figura 6.5 – Direção dos ventos no ponto de observação AB......................................... 102 
Figura 6.6 – Sentido da corrente litorânea no ponto de observação AB.......................... 103 
Figura 6.7 – Ângulos de incidência das ondas no ponto de observação AB................... 103 
Figura 6.8 – Direção dos ventos no ponto de observação BC......................................... 105 
Figura 6.9 – Sentido da corrente litorânea no ponto de observação BC.......................... 105 
Figura 6.10 – Ângulo de incidência das ondas no ponto de observação BC................... 106 
Figura 6.11 – Curvas das freqüências acumuladas. Sendo (A,B e C) perfis de verão e 

(D, E e F) perfis de inverno....................................................................... 110
Figura 6.12 – Curvas das freqüências acumuladas. Sendo (A, B e C) perfis de verão e 

(D, E e F) perfis de inverno....................................................................... 112
Figura 6.13 – Curvas das freqüências acumuladas. Sendo (A,B e C) perfis de verão e 

(D, E e F) perfis de inverno....................................................................... 114
Figura 6.14 – Curvas das freqüências acumuladas dos três setores morfológicos do

perfil A,. A) pós-praia, B) estirâncio e C) antepraia.................................. 115
Figura 6.15 – Curvas das freqüências acumuladas dos três setores morfológicos do

perfil B: A) pós-praia, B) estirâncio e C) antepraia................................... 117
Figura 6.16 – Curvas das freqüências acumuladas dos três setores morfológicos do

perfil C. A) pós-praia, B) estirâncio e C) antepraia................................... 118

CAPÍTULO 7 – VARIAÇÕES MORFOLÓGICAS NOS PERFIS PRAIAIS 
Figure 1 – Location of the study ..............................………………………………….. 125 
Figure 2 – Beach profile volume records for three beachs profile stations show in 

figure one.……………………………...........………………….......…….. 126
Figura 7.1 – Gráficos dos resultados da topografia praial do perfil A – Galos, períodos 

de dezembro de 1990 a agosto de 1992 e dezembro de 1999 a agosto de 
2001.............................................................................................................. 130



x

Figura 7.2 – Gráficos dos resultados da topografia praial do perfil B, períodos de
dezembro de 1990 a agosto de 1992 e dezembro de 1999 a agosto de
2001.......................................................................................................... 132

Figura 7.3 – Gráficos dos resultados da topografia praial do Perfil C, períodos de
Dezembro de 1990 a Agosto de 1992 e Dezembro de 1999 a Agosto de
2001.......................................................................................................... 134

LISTA DE FOTOS

CAPÍTULO 2 – MATERIAIS E MÉTODOS 
Foto 2.1 – Metodologia do nivelamento topográfico....................................................... 25 
Foto 2.2 – Amostragem de sedimentos............................................................................ 26 
Foto 2.3 – Medição de altura de onda.............................................................................. 28 
Foto 2.4 – Medição do período de onda.......................................................................... 28 
Foto 2.5a – Medição da velocidade e direção da corrente, vista das balizas................... 28 
Foto 2.5b – Medição da velocidade e direção da corrente, vista do flutuador................ 28 
Foto 2.6a – Medição do ângulo de incidência das ondas................................................. 29 
Foto 2.6b – Medição da direção do vento........................................................................ 29 
Foto 2.7 – Aquisição de fotografia aérea de pequeno formato........................................ 29 
Foto 2.8 – Modelo do GPR utilizado para aquisição dos dados...................................... 30 
Foto 2.9 – Modelo da antena de 200 MHz....................................................................... 30 
Foto 2.10 – Peneiramento a úmido.................................................................................. 33 
Foto 2.11 – Peneiramento a seco “rot-up”....................................................................... 33 
Foto 2.12 – Granulômetro a laser, leitura via úmida....................................................... 34 

CAPÍTULO 3 – CONTEXTO GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO
Foto 3.1 – Arenitos Praiais (beachrocks)........................................................................ 39 
Foto 3.2 – Arenitos semiconsolidados (Aeolianitos)...................................................... 39 
Foto 3.3a – Depósitos atuais de praia.............................................................................. 41 
Foto 3.3b – Depósitos atuais de praia eólicos.................................................................. 41 
Foto 3.4a – Depósitos de dunas móveis........................................................................... 41 
Foto 3.4b – Depósitos de dunas fixas.............................................................................. 41 
Foto 3.5 – Depósitos de intermaré................................................................................... 42 
Foto 3.6a – Vasa argilo-arenosa....................................................................................... 42 
Foto 3.6b – Vasa argilosa................................................................................................. 42 
Foto 3.7 – Vista panorâmica mostrando recifes praiais e enseada.................................. 44 
Foto 3.8 – Barra arenosa na zona de estirâncio............................................................... 44 
Foto 3.9a – Escarpa de berma.......................................................................................... 45 
Foto 3.9b – Formação de dunas embrionárias................................................................. 45 
Foto 3.10a – Dunas móveis do tipo barcanas.................................................................. 45 
Foto 3.10b – Duna fixada por vegetação......................................................................... 45 
Fotos 3.11a – Planície de inundação................................................................................ 46 
Fotos 3.11b – Formação de pequenos spits..................................................................... 46 

CAPÍTULO 6 – AMBIENTE PRAIAL
Foto 6.1 – Visão panorâmica mostrando os compartimentos morfológicos.................... 95 
Foto 6.2 – Dunas embrionárias no perfil A...................................................................... 96 



xi

Foto 6.3 – Berma no perfil B........................................................................................... 96 
Foto 6.4 – Minerais pesados............................................................................................ 97 
Foto 6.5 – Marcas de ondas............................................................................................. 97 
Foto 6.6 – Marcas de corrente.......................................................................................... 97 
Foto 6.7 – Canaleta.......................................................................................................... 97
Foto 6.8 – Marcas de escorregamento.............................................................................. 97 
Foto 6.9 – Linha de deixa................................................................................................. 97 
Foto 6.10 – Cúspides praiais............................................................................................. 98
Foto 6.11 – Beachrocks.................................................................................................... 98 
Foto 6.12 – Inclinação do perfil B................................................................................... 98 
Foto 6.13a – Remoção e acúmulo de fragmentos de beachrocks.................................... 99 
Foto 6.13b – Utilização dos fragmentos de beachrocks para construção........................ 99 
Foto 6.14 – Onda do tipo mergulhante no ponto BC....................................................... 99 
Foto 6.15 – Vista aérea mostrando local do ponto AB, destacando beachrocks............. 100 
Foto 6.16 – Vista aérea mostrando o ponto de observação BC, destacando a formação 

de barra arenosa............................................................................................. 104

CAPÍTULO 7 – VARIAÇÕES MORFOLÓGICAS NOS PERFIS PRAIAIS
Foto 7.1 – Vista do perfil A, período de deposição......................................................... 129 
Foto 7.2 – Erosão no perfil A........................................................................................... 129 
Foto 7.3a – Vista do perfil B, mostrando a formação de barra arenosa (1991)............... 131 
Foto 7.3b – Vista do perfil B, mostrando a formação de barra arenosa (1999)............... 131 
Foto 7.4a – Vista do perfil B, mostrando a formação de berma (1992).......................... 131 
Foto 7.4b – Vista do perfil B, mostrando a formação de berma (2000).......................... 131 
Foto 7.5a – Vista aérea do perfil C, mostrando formação de barra arenosa.................... 133 
Foto 7.5b – Vista panorâmica do perfil C, mostrando formação de barra arenosa.......... 133 
Foto 7.6a – Vista panorâmica do perfil C, mostrando detalhe da berma......................... 133 
Foto 7.6b – Berma no perfil C......................................................................................... 133 

ANEXOS

Anexo 1 – Exemplo da Planilha da Caracterização Ambiental    
Anexo 2 – Exemplo da Planilha de Dados Hidrodinâmicos   
Anexo 3 – Exemplo da Ficha de Análise Granulométrica   
Anexo 4 – Classificação das amostras de sedimentos coletados no perfil A- Galos  
Anexo 5 – Classificação das amostras de sedimentos coletados no Perfil B– Galinhos   
Anexo 6 – Classificação das amostras de sedimentos coletados no Perfil C – Farol   
Anexo 7 – Cálculo do Parâmetro de Dean   





Tese de Doutorado – PPGG/UFRN (Lima, Z.M.C. 2004)                                                                               Capítulo 1 

12

Introdução

1.1 – Apresentação. 

Inserida numa paisagem costeira recente, a área em apreço é caracterizada pela 

complexidade de suas feições geomorfológicas, representada por praias, recifes, 

estuários, mangues, lagoas, laguna, dunas e esporões arenosos (spit). O modelamento 

dessas feições é fruto da atuação conjunta de ondas, correntes costeiras e ventos, 

relacionados com as variações do nível do mar ocorridas durante o período Quaternário 

(Lima et al. 2001). Outra característica importante deste sistema costeiro é a sua 

alimentação paralelamente à linha de costa, por sedimentos transportados pelas correntes 

litorâneas, o que pode gerar sistemas deposicionais costeiros representativos no registro 

estratigráfico, como por exemplos, spits e ilhas barreiras que são ambientes propícios 

para acumulação de hidrocarbonetos. 

O potencial cênico dessa paisagem, associado com a riqueza dos recursos naturais 

existentes, tem incentivado uma ocupação do solo acelerada, principalmente nos últimos 

anos. Esse processo de desenvolvimento, não precedido de diagnóstico da capacidade de 

suporte desse espaço juntamente com a falta de implantação de uma infra-estrutura de 

serviços básicos adequada, pode levar a um desequilíbrio ambiental. 

Esta Tese de Doutoramento visa um melhor entendimento dos processos 

dinâmicos atuantes na região de Galinhos, porção setentrional do Estado do Rio Grande 

do Norte, a fim de dar subsídios às medidas de proteção ambiental e monitoramento 

costeiro, bem como para atender as exigências de finalização do Curso de Doutorado do 

Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPGG/UFRN). Esta tese foi concebida na forma de 

artigos científicos, compreendendo um artigo publicado na Revista Pesquisas em 

Geociências volume 28, número 2 de 2001 nas páginas 497 a 506, um artigo aceito para 

publicação na revista Journal of Coastal Reserch, e um artigo em fase de submissão para 

revista Sedimentary Geology, inseridos nos nove capítulos deste trabalho.  

No Capítulo 1 foram apresentadas as justificativas para o desenvolvimento desta 

pesquisa, os desafios enfrentados, a aplicabilidades do nosso trabalho, os objetivos gerais 
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e específicos, a localização geográfica da área em estudo, os aspectos fisiográficos locais 

e os benefícios sociais e econômicos para a população de Galinhos e da região. 

No Capítulo 2 constam os materiais e métodos utilizados para atingir os objetivos 

propostos. O Capítulo 3 discute a Geologia e Geomorfologia da área estudada. O 

Capítulo 4 trata da evolução da linha de costa do spit de Galinhos utilizando produtos de 

sensoriamento remoto, publicado na revista Pesquisas em Geociências e resultados 

adicionais. O Capítulo 5 versa sobre evolução do spit Galinhos com base em imagens 

obtidas com radar de penetração do solo (GPR – Ground Penetration Radar),

apresentado em formato de artigo que será submetida à revista Sedimentary Geology. O 

Capítulo 6 constitui uma conceituação do ambiente praial seguido de caracterização do 

ambiente praial de Galinhos, da hidrodinâmica atuante na região e caracterização dos 

sedimentos praiais. O Capítulo 7 apresenta artigo aceito para publicação na revista 

Journal of Coastal Research sobre a morfologia de perfis praiais, complementado com 

um estudo comparativo com perfis realizados entre os anos de 1990 a 1992 por 

pesquisadores do Museu Câmara Cascudo. O Capítulo 8 consta das conclusões 

evidenciando a contribuição deste trabalho para a industria do petróleo. No Capítulo 9 

foram listadas as referências bibliográficas citada neste trabalho. E em Anexo ao texto 

principal são apresentados exemplos das planilhas de caracterização ambiental, de dados 

hidrodinâmicos, de análise de sedimentos e classificação granulométrica e resultados do 

parâmetro ômega utilizados. 

As atividades realizadas nesta pesquisa foram financiadas pelos projetos: (i) 

MAMBMARÉ – Monitoramento Geoambiental da Área Costeira sob Influência do Pólo 

Petrolífero de Guamaré/RN financiado pelo CNPq/CTPETRO (PROC. CNPq nº 4680-

45/2000-7) que teve como finalidade o monitoramento ambiental voltado às atividades da 

indústria do petróleo e classificação de regiões segundo índice de 

vulnerabilidade/sensibilidade quanto aos impactos ambientais decorrentes das ações 

naturais e antrópicas; (ii) MARPETRO (FINEP/CTPETRO/ PETROBRAS); (iii) o 

Convênio de Cooperação entre Brasil e Alemanha, envolvendo a UFRN e a Christian

Albrechts Universitat zu Kiel (PROBRAL CAPES/DAAD) com o objetivo do estudo da 

evolução e dinâmica costeira holocênica no Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte; 

(iv) a Rede Norte-Nordeste de Monitoramento Ambiental de Áreas sob Influência da 

Indústria Petrolífera (REDE 05/FINEP/CNPq/CTPETRO/PETROBRAS), que tem com 
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objetivo principal a elaboração de mapas de sensibilidade ao derrame de óleo, 

desenvolvimento de modelos matemáticos que simulem o derramamento de óleo como 

subsídio aos planos de contingências nestas áreas de influência da indústria petrolífera na 

Bacia Potiguar.

1.2 – Justificativa. 

O spit de Galinhos constitui-se em um ecossistema frágil, passível de 

modificações rápidas tanto naturais como antrópicas. Este ecossistema encontra-se 

inserido na área de influência do Pólo Petrolífero de Guamaré, estando também 

submetida à intensa atuação da atividade salineira e, mais recentemente da carcinicultura, 

além da previsão de implantação do Pólo Gás-Sal. Este megaprojeto envolve a 

exploração maciça de quatro produtos que existem em abundância na área: sal, gás 

natural, petróleo e calcário; por conseguinte é prevista a implantação de um grande 

complexo industrial, com perfil de pólo químico e petroquímico (FIERN, 1998). Uma 

termelétrica e uma fábrica de barrilha serão as âncoras deste megaprojeto. 

Empreendimentos deste tipo apresentam grande potencial para alterar o equilíbrio dos 

ambientes envolvidos. 

Desta forma a área de estudo é importante, tanto do ponto de vista ambiental, já que 

abrigam ecossistemas de alta fragilidade como dunas, praias e manguezais, quanto do 

ponto de vista da exploração petrolífera.

Do ponto de vista ambiental a coleta sistemática de dados da hidrodinâmica 

costeira, o monitoramento dos perfis praiais e a classificação de sedimentos subsidiou a 

alimentação do banco de dados da Rede Norte-Nordeste de Monitoramento Ambiental de 

Áreas sob Influência da Indústria Petrolífera (REDE 05/FINEP/CNPq/CTPETRO/ 

PETROBRAS), que tem como objetivo principal à elaboração de mapas de sensibilidade 

ambiental ao derramamento de óleo, o desenvolvimento de modelos matemáticos que 

simulem o derramamento de óleo para subsidiar os planos de contingências nestas áreas 

de influência direta do Pólo Petrolífero de Guamaré. 

Do ponto de vista da exploração, sistemas de ilhas barreiras são propícios para 

reservatórios de hidrocarbonetos e, por conseguinte alvos importantes para a indústria de 
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Petróleo e Gás, tornando esta região atrativa para comparação com os depósitos similares 

litificados.

1.3 - Desafios e Aplicabilidade. 

O maior desafio foi montar um modelo evolutivo para o sistema de Galinhos 

bem como entender a dinâmica costeira da área em estudo, já que foram identificadas 

modificações na morfologia da praia em escala de tempo muito curto (semanal) como em 

décadas e os modelos existentes na literatura foram elaborados em ambientes de micro-

maré diferenciando do regime tropical de mesomaré. Desta forma, foi necessária a 

utilização de diversas ferramentas (sensores remotos, geofísica de alta resolção, dados 

hidrodinâmicos, topografia, entre outros) em diferentes escalas (decadal, anual, diurna), 

que por sua vez geraram um grande volume de dados. A manipulação destes dados exigiu 

critérios rigorosos de confiabilidade e segurança. 

Todos os dados deste trabalho serviram de subsídio para alimentação do banco de 

dados da Rede Norte-Nordeste de Monitoramento Ambiental de Áreas sob Influência da 

Indústria Petrolífera (REDE 05/FINEP/CNPq/CTPETRO/PETROBRAS). Além disso, 

sistemas ilhas barreiras são propícios para reservatório de hidrocarbonetos, desta forma 

os dados obtidos nesta pesquisa trazem informações valiosas para a parametrização com 

depósitos similares litificados. 

1.4 – Objetivos. 

Esta Tese teve como objetivo geral o entendimento da dinâmica costeira atuante 

na região de Galinhos, que se encontra inserida na área de influência do Pólo Petrolífero 

de Guamaré.

Como objetivos específicos destacam-se: 

- Estudar a variação da linha de costa nas últimas décadas (1954, 1967, 1988, 

1989, 1996 e 2000) a partir de produtos de sensoriamento remoto como fotografias aéreas 

verticais, imagens Landsat TM e ETM+ e imagens SPOT-HRV; 

- Elucidar a hipótese da região de Galinhos ter sido um antigo sistema de ilhas 

barreira, utilizando como ferramenta básica o radar de penetração no solo – GPR; 
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- Monitorar e caracterizar a dinâmica costeira da área em estudo a partir de dados 

mensais de perfis praiais, análise sedimentológica, dados hidrodinâmicos e dados 

ambientais;

- Alimentar o banco de dados da Rede N-NE de Monitoramento Ambiental de 

Áreas sob Influência da Indústria Petrolífera (REDE 05/FINEP/CNPq/CTPETRO/ 

PETROBRAS). 

1.5 – Localização. 

A área estudada encontra-se inserida no litoral setentrional do Estado do Rio 

Grande do Norte, nordeste do Brasil, cujas coordenadas são 799.000 - 816.000 mE e 

9.428.000 - 9.450.000 mN, distando de Natal/RN, por via rodoviárias, cerca de 174 km. 

Apresenta-se como um esporão arenoso (spit) de direção E-W, com aproximadamente 10 

km de extensão e largura média de 550 m. Este esporão arenoso é limitado ao Norte pelo 

Oceano Atlântico, a Oeste pela foz do Rio Camurupim, ao Sul pelos canais de maré 

Catanduba, Pisa Sal, Tomás e Galinhos, estando ligado ao continente em sua porção 

Leste (Figura 1.1). 
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O c
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Figura 1.1 – Localização da área de estudo.

1.6 -Benefícios Sociais e Econômicos. 

Os resultados desta pesquisa beneficiarão a população de Galinhos por meio do 

levantamento e compilação de informações importantes na elaboração de um plano 
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diretor da cidade; aos órgãos gestores no tocante às atividades de apoio à administração 

pública e a produção de dados para subsidiar a gestão de áreas costeiras (uso e ocupação 

do solo); ao público em geral, através da difusão do conhecimento científico. Além 

disso, em caso de acidente com derramamento de óleo, os mapas de sensibilidade 

ambiental ao derramamento de óleo gerados a partir dos dados deste trabalho são 

imprescindíveis na tomada de decisões para os planos de contingências nestas áreas de 

influência direta do Pólo Petrolífero de Guamaré. 

1.7 – Aspectos Fisiográficos. 

1.7.1 – Clima. 

Segundo Nimer (1989), o clima da região de Galinhos é quente e semi-árido, 

caracterizado por um período seco (de sete a oito meses) e com época de máxima 

precipitação ocorrendo no verão e no outono; este clima tem influência dos sistemas de 

correntes de circulação perturbada de norte e de leste, responsáveis por instabilidades e 

chuvas na região Nordeste. 

As correntes perturbadas de Norte são representadas pelo deslocamento, em 

direção Sul, da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Na região Nordeste, estas 

perturbações são notadas a partir de meados do verão e atingem sua maior freqüência no 

outono, durante os meses de março e abril, quando alcançam sua posição mais 

meridional. 

As correntes perturbadas de Leste são representadas pelos alísios provindos do 

anticlone subtropical do Atlântico Sul, que possui inversão térmica superior, dividindo os 

alísios em duas camadas: a inferior, fresca e úmida, e a superior, quente e seca. No litoral 

do Nordeste brasileiro a inversão térmica é alta, desaparecendo ao contato com a Frente 

Polar (ao sul) e com a ZCIT (ao norte). Este sistema de circulação perturbada é mais 

freqüente no inverno. 

Visando uma melhor caracterização do clima da área, foi realizada uma descrição 

individualizada de alguns elementos do clima, como precipitação, temperatura, umidade 

relativa, nebulosidade, insolação e ventos. Tomou-se por base os dados das Normais da 

Estação Meteorológica de Macau-RN, durante o período de 1961 a 1990. Quanto aos 

dados de vento, tomamos como base os dados da análise feita por Cestaro (1994). 
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As precipitações nesta área ocorrem principalmente no final do verão e no outono, 

de março a maio. A maior precipitação registrada foi de 169 mm, a média anual foi de 4 

mm no mês de abril, e o mês que registrou a menor média anual de precipitação foi o mês 

de outubro com 1mm. 

A temperatura da região de Galinhos é bastante elevada e não apresenta grandes 

variações ao longo do ano, sendo a média anual 26,8 C. Fevereiro é o mês mais quente e 

julho o mais frio, apresentando uma média mensal de 27,5 C e 25,.0 C, respectivamente. 

A temperatura máxima absoluta foi de 36,8 C em 27/02/1975, e a mínima absoluta foi de 

17,3 C em 13/07/1964. 

A média mensal da umidade relativa do ar foi de aproximadamente 71%, não 

apresentando variações significativas no decorrer do ano. 

Com relação à insolação e à nebulosidade, pode-se afirmar que estes dois 

elementos do clima estão inversamente relacionados. A insolação média anual é de 

aproximadamente 2600 horas/ano, com média de 7,22 horas/dia. No mês de fevereiro é 

notada a menor média mensal de insolação, atingindo 6 horas/dia, e no mês de outubro 

ocorre a maior média mensal, de 7,6 horas/dia de insolação. Quanto à nebulosidade, foi 

notado que a região de Galinhos apresenta uma nebulosidade média entre 5 e 6 na escala 

de 0-10. A média anual do período observado foi de 5,3 e os meses que apresentaram 

maior nebulosidade foram janeiro, maio e junho. 

Os ventos que sopram na região de Galinhos possuem uma velocidade média 

anual de 6,2 m/s. São provenientes principalmente de Leste, durante os meses de agosto a 

abril, e de Sudeste nos meses de maio a julho. Entre os meses de março a junho, os 

ventos são classificados de brandos, sendo registrada uma média mínima mensal de 4,8 

m/s, em março. De agosto a dezembro sopram os ventos fortes de Leste, com média 

máxima mensal de 7,7 m/s em outubro. 

1.7.2 – Vegetação. 

A vegetação do Município de Galinhos encontra-se agrupada em três ambientes 

distintos, a saber: ambientes de vegetação de dunas, ambiente de vegetação de mangue e 

ambiente de vegetação de caatinga (ECOPLAM, 1990). 



Tese de Doutorado – PPGG/UFRN (Lima, Z.M.C. 2004)                                                                               Capítulo 1 

19

O ambiente de vegetação de dunas pode ser dividido de acordo com a morfologia 

(dunas móveis e fixas). Nas dunas móveis, as vegetações predominantes são: salsa roxa 

ou salsa-de-praia (Ipomea pescaprae) e o capim praturá (Paspalum vaginatum),

apresentando-se bastante espaçadas devido ao solo ser pobre em nutrientes e com altura 

de aproximadamente 30 cm. Nas dunas fixas, as espécies vegetais que se destacam são: a 

flor-de-seda (Calotropis procera) com ramos sempre verdes, o pinhão branco (jatropha

urens Muelli), e a salsa roxa (Ipomea pescaprae). Em áreas mais protegidas da ação 

eólica (a sotavento das dunas), existe a presença de indivíduos da caatinga como o 

mandacaru (Cerreua jamacaru) com porte arbóreo, tronco grosso e ramificado, e a 

algarobeira (Prosopis juliflora), porte arbustiva-arbórea podendo atingir até 3 metros de 

altura.

O ambiente de vegetação de mangue é composto por plantas resistente à variação 

de salinidade e a grande amplitude de marés. A ampla faixa de terrenos afetados pela 

intrusão salina pode ser colonizada pelos mangues. Na área de estudo são observadas as 

seguintes espécies: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa e 

Conocarpus erectus.

O ambiente de vegetação de caatinga ocorre em regiões semi-áridas como é o caso 

do Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte, envolvendo aquelas classificadas como 

arbustiva-arbórea aberta, arbustiva-arbórea fechada e arbórea fechada. O tipo encontrado 

na área de estudo é a caatinga arbustivo-arbórea aberta que é caracterizada por possuir 

porte médio de 3 m de altura, baixo índice de cobertura do solo e a quase ausência de 

sub-bosque, sendo observadas nos locais onde os solos são rasos, pedregosos e quase 

sempre com afloramentos rochosos. Outras espécies vegetais encontradas na área 

estudada são as plantações de coqueiros, e algumas plantações de subsistência como 

feijão e batata. 

1.7.3 – Hidrografia. 

A bacia hidrográfica do Município de Galinhos é composta pelos rios Camurupim 

e Catanduba, e por lagoas; sendo a lagoa Catanduba e a lagoa Salgada, as duas de maior 

importância. Os rios desta bacia deságuam no Oceano Atlântico em forma de estuário, 

caracterizando o sistema estuarino Galinhos-Guamaré, no qual, ocorre a formação de 
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canais de maré, que na localidade recebem a denominação de rios Pisa Sal, Tomás e 

Galinhos.

1.7.4 – Solos. 

Segundo a SUDENE (1971), a área é caracterizada por três diferentes tipos de 

solos, são eles: Areias Quartzosas Marinhas; Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente 

Eutrófico; Solonchak Solonético. 

1.7.4.1 – Areias Quartzosas Marinhas.

Trata-se de solos arenosos, normalmente profundos, com teor de argila no perfil 

sempre menor que 15%, ácidos a fortemente ácidos e com baixa saturação de bases. 

Possuem um horizonte A repousando sobre um horizonte C constituídos por areia 

quartzosa, cuja origem é devida à ação dos ventos nas faixas litorâneas. 

Compreendem não somente as dunas fixas onde aparece um horizonte A 

incipiente, como também as dunas móveis, sem desenvolvimento de perfil (Vieira & 

Vieira, 1983). São mais aproveitadas com culturas do coco e cajueiro.

1.7.4.2 – Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico – fase caatinga 

hiperxerófila de relevo plano. 

Trata-se de solo com horizonte B textural, não hidromórfico, com argila de 

atividade baixa, saturação de bases alta, acima de 50% no Bt e baixa saturação com 

alumínio.

Possuem horizonte A fraco ou moderadamente desenvolvido, sendo geralmente 

pouco espesso e Bt com profundidade moderada e com serosidade pouco desenvolvida 

(Vieira & Vieira, 1983).

1.7.4.3 – Solonchak Solonético – textura indiscriminada fase relevo plano. 

Tem sua formação sob condições hidromórficas, sendo encontrados tanto em 

regiões costeiras como continentais. No primeiro caso os resultados analíticos têm 

correspondência com a água do mar que os impregnam e no segundo são considerados 

como resultante das condições climáticas (Vieira & Vieira, 1983). 
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Quando a concentração de sais é elevada, o terreno pode ficar desnudo. Essa 

mancha de terrenos desprovidos de vegetação auxiliam, em campo, à identificação de 

áreas de solonchak. Na região costeira, os mangues constituem o tipo de vegetação 

relacionada com solos dessa natureza (Oliveira et al., 1992). São solos que, em razão da 

alta salinidade, não se prestam para o uso agrícola.  
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Materiais e Métodos

Os procedimentos metodológicos efetuados para a execução deste trabalho foram 

divididos em quatro fases distintas, a saber: trabalhos iniciais, trabalhos de campo, 

trabalhos de laboratório e trabalhos de gabinete, resumidas no fluxograma abaixo (Figura 

2.1).

Figura 2.1 - Fluxograma da metodologia de trabalho.
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2.1 Trabalhos Iniciais 

O levantamento bibliográfico foi executado durante todo o período da pesquisa. 

Compreendeu da leitura e interpretação de livros, tese e dissertações bem como trabalhos 

publicados em revistas nacionais e internacionais relacionados ao tema desta pesquisa. 

As informações iconográficas foram obtidas a partir dos seguintes produtos: 

- Folhas topográficas Jandaíra/RN (SB.24-X-D-III, 1985 – Diretoria de Serviço 

Geográfico do Ministério do Exército – DSG) em escala de 1:100.000 e Guamaré 

(SB.24-X-D-III-1, 1990 – Diretoria de Serviço Geográfico do Ministério do Exército – 

DSG) em escala 1:50.000; 

- Fotografias aéreas verticais dos anos de 1954 em escala 1:40.000, 1967 em 

escala 1:70.000 e 1988 em escala 1:60.000, do acervo do setor de pesquisa ambiental da 

PETROBRAS/RN (Figura 2.2); 

- Imagens digitais dos satélites Landsat 5-TM e Landsat 7-ETM+, nas bandas 

espectrais do visível-infravermelho (bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7), correspondentes à 

órbita/ponto 215/64, de 02/08/1989 e 13/06/2000, e imagem do satélite SPOT nas bandas 

do visível-infravermelho de 26/01/1996, combinadas em trios no sistema de cores RGB 

(Red-Green-Blue), como pode ser observado na Figura 2.2. 

Figura 2.2 - Imagens utilizadas na confecção da carta temática, mostrando a evolução da linha de 
costa no spit de Galinhos/RN. 
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2.2 – Trabalhos de Campo. 

Os trabalhos de campo tiveram como principal objetivo o reconhecimento 

geológico-geomorfológico e a determinação de pontos a serem monitorados e avaliados 

em detalhe. O monitoramento por meio de perfis praiais (nivelamento topográfico, 

caracterização ambiental, amostragem de sedimentos) e coleta de dados hidrodinâmicos 

foi iniciado em dezembro de 1999 e encerrando-se em agosto de 2001, totalizando 21 

meses monitorados. A coleta de dados hidrodinâmicos foi realizada entre Junho de 2000 

e agosto de 2001. 

2.2.1 – Nivelamento Topográfico. 

Para a determinação de perfis transversais ao longo do litoral de Galinhos, foram 

escolhidos três pontos: Perfil A – Galos; Perfil B – Galinhos e Perfil C – Farol (Figura 

2.3). Os nivelamentos topográficos mensais foram realizados nas marés de sizígia (lua 

cheia) em todos os meses de monitoramento entre dezembro de 1999 a agosto de 2001 

(Foto 2.1). No mês de novembro de 2000, o levantamento topográfico foi executado nas 

quatro fases da lua: crescente, cheia, minguante e nova, nos três perfis, e na fase da lua 

cheia foram coletados dados durante 5 horas, com intervalos de uma hora entre cada 

perfil e iniciando 2 horas antes do pico da maré mais baixa, apenas no Perfil B - 

Galinhos. Esses perfis foram posicionados perpendiculares à linha de praia em locais 

estratégicos, em função das características gerais da praia, destacando-se entre outras 

condições, áreas de erosão ou sedimentação, ocorrências de recifes, e também 

coincidindo com perfis pré-existentes da década de noventa, executado pela equipe de 

pesquisadores do Museu Câmara Cascudo-UFRN, que foram usados para comparação. 

Figura 2.3 – Localização dos perfis topográficos. Perfil – A Galos; Perfil – B Galinhos; Perfil – C Farol. 
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Os perfis foram efetuados com o emprego de nível de precisão, trena e mira 

graduada; compreendendo desde o pós-praia até a zona de arrebentação sempre a partir 

de um marco fixo (por exemplo a postiação de eletricidade), o qual foi adotado um nível

de referência (NR) relativo ao nível de mínima maré de sizígia (mm). 

O método da “Stádia” aperfeiçoado por Birkemeier (1981) foi adotado, pois, 

apresenta uma precisão dessimétrica, com erro estimado entre 10 e 20 cm e, além disso, 

possibilita monitorar o perfil subaquático até aproximadamente 1,5 m de lâmina d’água 

(Tozzi & Calliari, 1999). 

Todos os perfis foram quantificados por meio do cálculo de volume, tendo sido 

adotado como comprimento padrão o mês de menor perfil, de modo a tornar os volumes 

calculados comparáveis entre si. Uma vez estabelecidos os limites de cada grupo de 

perfis foi possível calcular o volume de cada perfil e determinar a área de cada um deles 

no programa Surfer for Windows (Versão 7.0). Para tanto, foi considerada para cada 

perfil uma largura igual a 1 m obtendo-se, desta forma, o volume de areia por metro 

linear de praia expresso em metros cúbicos por metro (m3/m).

2.2.2 – Caracterização Ambiental. 

A caracterização ambiental da praia foi realizada concomitante aos levantamentos 

topográficos e coleta de sedimentos (Anexo 1), e constaram das seguintes observações: 

- Na zona de pós-praia foram efetuadas avaliações sobre os processos de erosão ou 

deposição, tipo de vegetação presente, interferência antrópica, presença ou não de 

Foto 2.1 – Metodologia do 
nivelamento topográfico, (Foto 
da autora 04/2001). 
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minerais pesados, presença ou não de material poluente, existência ou não de corpos 

d’água, dunas e por fim medidas da largura da zona de pós-praia. 

- No estirâncio as observações foram sobre os processos de erosão ou deposição, 

interferência antrópica, presença ou não de minerais pesados, presença ou não de material 

poluente, textura do sedimento, inclinação da praia, a largura do estirâncio e a descrição 

de estruturas sedimentares quando presente. 

- Na zona de antepraia, foram observados a interferência antrópica, textura do 

sedimento e medida da largura da antepraia. 

2.2.3 – Coleta de Sedimentos.

Com o objetivo de caracterizar os sedimentos praiais de Galinhos, foram 

executadas amostragens ao longo dos três (3) perfis topográficos, descritos 

anteriormente. As amostras foram coletadas em três compartimentos do perfil praial 

(Pós-praia, Estirâncio e Antepraia), sempre na maré vazante mais baixa, coletando apenas 

os primeiros 5 cm superficiais (Foto 2.2), para observar o momento de deposição atual, 

totalizando 189 amostras que foram acondicionadas em sacos plásticos, devidamente 

etiquetadas e levadas ao Laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geologia 

(DG), para os procedimentos laboratoriais. 

Foto 2.2 – Amostragem 
de sedimentos praiais, 
(Foto Tabosa 08/2000) 
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2.2.4 – Coleta de Dados Hidrodinâmicos. 

A aquisição de dados hidrodinâmicos foi realizada no período de junho de 2000 a 

agosto de 2001, sempre na preamar de acordo com as tábuas de maré confeccionadas 

para o Porto de Macau/RN - DHN. Para executar este levantamento foram determinados 

dois pontos de observação: ponto AB e ponto BC, localizados entre os perfis praiais 

(Figura 2.4). Os parâmetros observados foram: altura das ondas, período das ondas, 

velocidade da corrente litorânea, direção dos ventos, direção da corrente litorânea e o 

ângulo de incidência das ondas (Anexo 2). 

Figura 2.4 – Localização dos pontos de coleta de dados hidrodinâmicos. Pontos de observação AB e BC. 

- Para obtenção da altura das ondas (diferença vertical entre a crista e a cava da 

ondulação, medidas na zona de arrebentação) foi utilizada uma mira posicionada 

verticalmente na zona de espraiamento médio, localizada no estirâncio inferior. 

Procurando-se alinhar a crista das ondas com a linha do horizonte foi executada a leitura 

da altura de onda na mira. Com a medição de dez ondas consecutivas obteve-se a altura 

média (Foto 2.3). 

- O período das ondas foi executado com o auxilio de um cronômetro e duas 

balizas, onde o observador mira as duas balizas e conta 10 período de 11 ondas, fazendo 

em seguida à média entre os períodos de onda (Foto 2.4). 
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Foto 2.3 – Medição de altura de onda,  
(Foto da autora, 08/2000). 

Foto 2.4 – Medição do período de onda, (Foto: 
Tabosa, 07/2001). 

- Para determinação da velocidade e direção das correntes litorâneas, um flutuador 

era lançado após a zona de arrebentação. Com duas balizas paralelas a linha de praia 

distando 10 m e mais duas balizas perpendiculares distando 2 m uma da outra, e um 

cronômetro. Com a medida do tempo que o flutuador levou para percorrer o espaço de 10 

m foi calculada a velocidade da corrente litorânea (Fotos 2.5a e 2.5b). 

Foto 2.5a – Medição da velocidade e direção da 
corrente, vista das balizas, (Foto: Tabosa, 
07/2001). 

Foto 2.5b - Medição da velocidade e direção da 
corrente, vista do flutuador, (Foto: Tabosa, 
07/2001). 

- O ângulo de incidência, formado pelo trend de ondas e a linha de costa, foi 

medido com uma bússola, bem como a medida de direção do vento (Foto 2.6a e 2.6b). 
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Foto 2.6a – Medição do ângulo de incidência das 
ondas, (Foto: H. Vital, 08/2000). 

Foto 2.6b - Medição da direção do vento, (Foto: 
H. Vital, 08/2000). 

2.2.5 – Reambulação da Carta Base. 

Etapa de campo que constou da aquisição de coordenadas UTM de pontos de 

controle no terreno e reconhecidos nas cartas topográficas, fotografias aéreas verticais e 

imagens orbitais, que auxiliou na etapa de pré-processamento das imagens com o 

georreferenciamento das mesmas e identificação de unidades de paisagens. 

2.2.6 – Aquisição de Fotografia Aéreas de Pequeno Formato. 

Fotografias aéreas de pequeno formato foram obtidas em sobrevôo de ultraleve. 

Esta atividade proporcionou uma visão sinóptica recente da área (Foto 2.7). 

Foto 2.7 – Aquisição de 
fotografia aérea de pequeno 
formato, (Foto: Frazão, 
11/2001). 
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2.2.7 – Aquisição de Dados GPR. 

Para a escolha do local de execução dos trabalhos com o Radar de Penetração no 

Solo (GPR) foram utilizadas as interpretações dos produtos de sensores remotos, de 

forma a definir qual a área mais propícia para passagem de um canal de maré.  

Os dados foram adquiridos com um GPR modelo SIR System-2 (Foto 2.8), 

fabricado pela GSSI (Geophysical Survery Systems, Inc.). O GPR foi usado com antena 

de 200 MHz (Foto 2.9); 300 ns de range; 1024 amostras / traço e 0,05 m de incremento. 

Foto 2.8 – Modelo do GPR utilizado para 
aquisição dos dados, (Foto: Oliveira, 01/2001). 

Foto 2.9 –Modelo da antena de 200 MHz, (Foto: 
Oliveira, 01/2001). 

A aquisição dos dados GPR consistiu de duas etapas: a primeira foi constituída por 

uma malha de onze (11) seções, espaçadas de 50 m, sendo dois (02) perfis transversais à 

direção estimada do canal (G-01 e G-02), com aproximadamente 350 m de extensão e 

direção N150°E, e nove (09) perfis longitudinais de 150 m e direção N60°E (LT-01 a 08) 

com o objetivo de localizar o canal. A segunda constituiu-se de cinco (05) perfis 

auxiliares de dimensões e espaçamento variados, com direção N150°E (AX entre 01 e 08) 

e um perfil orientado à N260°E (AY-03), totalizando 3.804 metros lineares de seções 

(Figura 2.5). 

Concomitante ao levantamento com o GPR foi executado o nivelamento 

topográfico nos perfis definidos, objetivando executar correções topográficas na etapa de 

processamento. As cotas altimétricas foram determinadas a cada 5 m. Estes dados foram 

tratados nos softwares de processamento, que estabelecem as devidas associações entre o 

traço de radar e sua respectiva elevação 
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Figura 2.5 - Localização do grid das seções de GPR. 

2.3 – Trabalhos de Laboratórios. 

2.3.1 – Laboratório de Geoprocessamento (GEOPRO). 

 O procedimento adotado visou definir as imagens mais eficientes na identificação 

e delimitação da interface terra/mar para diferentes períodos (1954, 1967, 1988, 1989, 

1996 e 2000) e os produtos de sensoriamento remoto utilizados (fotografias aéreas 
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verticais e imagens digitais orbitais), para se avaliar as mudanças históricas da linha de 

costa nas últimas décadas. Basicamente a metodologia adotada envolveu as seguintes 

etapas:

- Pré-processamento: escanerização das fotografias aéreas verticais, georreferenciamento 

e registro das fotografias aéreas verticais e imagens de satélite; 

- Processamento digital: 

Fotografias aéreas verticais - aumento lineares e não-lineares de contraste; 

Imagens de satélite - aumento não-linear de contraste, composições coloridas em RGB, 

análise por principais componentes (PC’s), método de índice (Normalized Diferemce 

Water Index - NDWI) e filtragem de freqüência espacial (filtro direcional): 

- Etapas de campo para aquisição de coordenadas de pontos no terreno;

- Vetorização da linha de costa para os diferentes períodos, integração dos dados e 

confecção da carta temática da evolução da linha de costa. 

 As etapas de pré-processamento e processamento digital de imagens e fotografias 

aéreas verticais foram realizadas no software ER-MAPPER e as etapas de mosaicagem, 

vetorização e integração dos dados foram realizadas no software IDRISI. 

2.3.2 – Laboratório de Sedimentologia. 

 A metodologia utilizada para as análises granulométricas foi à proposta por 

Suguio (1973), onde primeiramente fez-se um peneiramento úmido para separação da 

fração menor que 0,062 mm e eliminação dos sais solúveis de 100 g do material (Foto 

2.10). A escolha por este procedimento se deu porque a fração areia representa melhor a 

praia e a cobertura sedimentar da zona de surfe e arrebentação (antepraia) Muehe (1996). 

Prosseguindo, o material foi levado à estufa, a uma temperatura de 60° C para secagem e 

esterilização. Com um conjunto de peneiras, variando entre –1,0 a 4,0  (com intervalo 

de 0,5 ), foi realizado o peneiramento seco no agitador de peneiras (rot-up), por uma 

duração de 10 minutos para cada amostra (Foto 2.11). Por fim, através de uma balança de 

precisão pesou-se as diversas frações para o tratamento dos dados, o qual utilizou-se o 

programa SAG – Sistema de Análise Granulométrica desenvolvido pela Universidade 

Federal Fluminense – UFF (Anexo3). 
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Foto 2.10 – Peneiramento a úmido, (Foto: Herrera 
09/2001). 

Foto 2.11 – Peneiramento a seco “rot-up”,
(Foto: Herrera 09/2001). 

2.3.3 – Laboratório de Interpretação Sísmica e Visualização. 

Os dados brutos obtidos pelo GPR foram submetidos ao fluxo de processamento 

proposto por Xavier Neto et al. (2001), usando o software REFLEXW. Este fluxo de 

processamento foi composto pelas seguintes etapas: ajuste de tempo zero, remoção dos 

efeitos indutivos e de baixa freqüência - “wow”, remoção de back ground, recuperação 

das amplitudes com SEC, balanceamento espectral, migração e correção topográfica. O 

objetivo do processamento foi realçar as variações laterais de fácies. A velocidades 

utilizadas nas etapas de migração, conversão tempo-profundidade e correção topográfica 

foram obtidas a partir de uma análise de velocidades baseada no ajuste de hipérboles em 

figuras de difração presentes nas seções de GPR, assumindo um valor de 0.12 m/ns em 

média. 

2.3.4 – Laboratório do Grupo de Pesquisa em Geologia e Geofísica Marinha e 

Monitoramento Ambiental (GGEMMA). 

As amostras de sedimentos que apresentaram mais de 10% da sua composição 

granulométrica de material menor que 0,062 mm foram processadas no granulômetro a 

laser da marca CILAS modelo 1180, operando no range de 2.000 m a 0.25 m. 

Inicialmente a amostra foi lavada para retirada dos sais, e posteriormente submetida a 

ataque com água oxigenada (H2O2) e com ácido clorídrico (HCl) a 10%, para eliminação 

e quantificação da matéria orgânica e teor de carbonato, respectivamente. Após este 

procedimento, foi pesado uma alíquota de 3 g para efetuar a leitura via úmida no 

granulômetro a laser (Foto 2.12). Os resultados das análises foram processados no 
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programa SAG – Sistema de Análise Granulométrica desenvolvido pela Universidade 

Federal Fluminense – UFF. 

Foto 2.12 – Granulômetro a laser, 
leitura via úmida, (Foto: Pauletti 
09/2002). 

2.4 – Trabalhos de Gabinete. 

 Esta etapa constou do processamento e análise dos perfis topográficos, tabulação e 

análise dos dados hidrodinâmicos, tabulação e análises dos dados de caracterização 

ambiental, tabulação e análise dos dados sedimentológicos, confecção de cartas 

temáticas, análise e interpretação dos radargramas, elaboração de artigos para publicação 

em periódicos especializados e por fim a análise e interpretação de todos os dados de 

maneira integrada para a elaboração da Tese de Doutorado. 
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Contexto Geológico e Geomorfológico

3.1– Contexto Geológico da Área de Estudo. 

3.1.1 – Contexto Geológico Regional. 

A área em estudo situa-se no contexto geológico da Bacia Potiguar, extremo 

Nordeste do Brasil, englobando parte dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Esta 

bacia abrange uma área de 48.000 km², sendo 21.500 km² em terra e 26.500 km² até a 

isóbata de –200 m, estando implantada na Província Borborema, descrita por Almeida et

al. (1977). 

A Bacia Potiguar encontra-se limitada à oeste, com a Bacia do Ceará, pelo Alto de 

Fortaleza, e a leste, com a Bacia Costeira Oriental do Estado do Rio Grande do Norte, 

pelo Alto de Touros (Araripe & Feijó, 1994). A sul, o limite é constituído pela 

discordância com o embasamento cristalino, enquanto a norte e leste, pela cota 

batimétrica de –200 m. 

O processo de formação da Bacia Potiguar pode ser dividido em dois estágios 

evolutivos: Estágio Rifte, que corresponde à subsidência tectônica e ao Estágio Pós-Rifte

o qual é relacionado à subsidência termal (Souza, 1982; Oliveira et al., 1993; Araripe & 

Feijó 1994). 

Adotamos o modelo de Araripe & Feijó (1994), para caracterizar a Bacia Potiguar 

(Figura 3.1), o qual definem esta Bacia em quatro unidades, ordenadas da base para o 

topo como: Embasamento Cristalino e os grupos Areia Branca, Apodi e Agulha. 

Segundo Jardim de Sá (1984) o embasamento da Bacia Potiguar é constituído por 

diversas faixas de rochas supracrustais e domínios gnáissico-migmatíticos, com trend

NE, interceptadas a sul pela Zona de Cisalhamento Patos, com direção E-W. 

O Grupo Areia Branca é constituído pelas formações Pendências, Pescada e 

Alagamar, encontra-se sobreposta discordantemente ao embasamento cristalino. 

- Formação Pendências => composta por folhelhos intercalados com siltito e 

arenito calcífero de textura média a grossa. Seu ambiente deposicional 

dominante é o flúvio-lacustre, com ocorrência de turbiditos e leques aluviais, 

associados a falhamentos (Ramos, 1980); 
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- Formação Pescada => constituída por arenitos de textura média a fina com 

intercalações de folhelhos e siltitos; 

- Formação Alagamar => encontra-se subdividida em dois membros Galinhos 

e Upanema, separadas por uma seqüência pelítica composta por calcarenitos, 

folhelhos e calcilutitos. 

O Grupo Apodi compreende os litotipos das formações Açu, Ponta do Mel, 

Quebradas e Jandaíra: 

- Formação Açu => composta por arenitos de textura média a muito grossa, 

intercalados com folhelhos, argilitos e siltitos. Esta apresenta contato 

discordante, ora com a Formação Alagamar, ora com o embasamento 

cristalino.

- Formação Ponta do Mel => caracterizada por duas associações litológicas 

distintas: a porção inferior é constituída na base por calcarenitos oncolíticos e 

doloesparito, com interdigitações de camadas de arenitos fino a médio 

sotoposto por calcilutito com folhelhos. Na porção superior é encontrado 

calcarenito e dolomito, com evidência de bioclástico, algas vermelhas e verdes 

(Tibana & Terra, 1981). Estes autores sugerem para as camadas de calcarenitos 

um ambiente de plataforma rasa, associada à planície de maré pouco 

desenvolvida em mar aberto. 

- Formação Jandaíra => composta por calcarenitos com bioclasto de molusco, 

algas verdes, briozoários equinóides e calcilutito bioclástico. O modelo 

deposicional proposto para esta formação é planície de maré, laguna rasa e 

plataforma rasa. 

Grupo Agulha engloba as formações Guamaré, Ubarana, Tibau e Barreiras: 

- Formação Guamaré => os tipos litológicos encontrados nesta formação são 

constituídos dominantemente por calcarenito bioclástico, incrustado em parte, 

recristalizado e dolomitizado, com intercalações de calcarenito, folhelho e 

arenito. Seu ambiente deposicional é o de leques aluviais e plataforma 

carbonática rasa; 
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BACIA POTIGUAR 

Figura 3.1 – Coluna Estratigráfica da Bacia Potiguar, segundo Araripe & Feijó (1994). 
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- Formação Ubarana => composta por folhelhos e argilitos intercalados por 

camadas de arenitos de textura grossa a muito fina, siltitos e calcarenitos; 

- Formação Tibau => constituída por arenito de textura grossa a conglomerado, 

com intercalações de calcarenito e argilito, seu sistema deposicional esta 

relacionado com leques aluviais/leques costeiros e plataforma carbonática rasa 

(Farias, 1997); 

- Formação Barreiras => constituída por depósitos clásticos e grande variação 

faciológica.

Dentre as unidades acima citadas, apenas a Formações Alagamar, do Grupo Areia 

Branca, as formações Açu e Jandaíra, do Grupo Apodi, e as formações Guamaré e Tibau 

do Grupo Agulha foram identificadas na área estudada, através de sondagens realizadas 

pela PETROBRAS no trecho entre Galinhos e Caiçara do Norte. 

3.1.2 – Contexto Geológico Local.

As seqüências sedimentares Quaternárias são representadas pelos depósitos 

Holocênicos de ambientes praiais, eólicos e flúvio/lagunares os quais são responsáveis 

pela morfologia atual do spit de Galinhos-RN. Os depósitos aflorantes na área estudada 

são: os depósitos holocênicos representados por arenitos praiais consolidados 

(beachrocks) e/ou semiconsolidados (aeolianitos), os depósitos atuais de praia, os 

depósitos de dunas de deflação, os depósitos de sedimentos eólicos (depósitos de dunas 

fixas e dunas móveis) e depósitos flúvio/lagunares representados por depósitos de 

intermaré e depósitos de mangues (Figura 3.2). 

3.1.2.1 – Arenitos Praiais. 

Os arenitos praiais consolidados (beachrocks) encontrados ao longo da linha de 

praia são constituídos por sedimentos mal selecionados, gradando desde granulometria 

grossa a fina, cimentação carbonática e estrutura plano-paralela. Desempenham um 

importante papel na morfologia atual da costa, pois funcionam como um anteparo natural 

às investidas das ondas, protegendo-a dos processos erosivos. Estes corpos afloram na 

baixa-mar ou mesmo ligeiramente acima do nível médio marinho atual. 

 A origem dos arenitos de praia estar relacionada com as flutuações do nível do 

mar, mais precisamente, à última transgressão e regressão marinha subseqüente. 



Tese de Doutorado – PPGG/UFRN (Lima, Z.M.C. 2004)                                                                               Capítulo 3

39

Geralmente, esses arenitos estão associados à planície costeira com baía, presença de 

uma laguna formada por restingas e a foz de um rio funcionando como espigão 

hidráulico, influenciando a deposição. 

Os arenitos semiconsolidados (aeolianitos) são encontrados de forma pontual tanto 

nos terraços mais antigos como também formando terraços aflorantes nas bordas dos 

canais, compostos por areia que varia desde grossa a fina, com cimentação carbonática. 

Vale salientar que esta unidade não foi cartografada devido à escala utilizada no mapa 

(Foto 3.2). 

Foto 3.1 – Arenitos praiais “beachrocks”, (Foto da 
autora 10/2000).  

Foto 3.2 – Arenitos semiconsolidados 
“aeolianitos”, (Foto da autora 01/2000). 

3.1.2.2 – Depósitos Atuais de Praia. 

 São depósitos constituídos predominantemente por areias quartzosas, variando 

desde finas até grossas, conchas de moluscos e outros, que se apresentam em uma faixa 

estreita, ocorrendo diretamente na linha de costa, geralmente com uma pequena 

inclinação no sentido do mar. 

 É uma área permanentemente submetida à ação combinada das ondas, correntes, 

deriva litorânea e marés, estando em constante variação, o que é evidenciado pelos 

estudos de perfis praiais. Estes constituem um importante elemento de proteção costeira e 

forma uma estreita faixa da atual zona de praia que, por sua vez, representa a porção mais 

externa da planície costeira, assim como, a área utilizada para lazer.

Os depósitos atuais de praia dão origem as seguintes seqüências: areias praiais mal 

selecionadas, na linha de praia; areia praiais e eólicas na zona de pós-praia formando 

dunas embrionárias, oriundas da remobilização do sedimento praial pela ação dos ventos 

(Foto 3.3a e 3.3b). 
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Foto 3.3a – Depósitos atuais de praia constituído 
por areias mal selecionadas da linha de praia, (Foto 
da autora 08/2000). 

Foto 3.3b Depósitos atuais de praia eólicos na 
zona de pós-praia formando dunas embrionárias, 
(Foto da autora 07/2001). 

3.1.2.3 – Depósitos de Sedimentos Eólicos. 

Encontra-se representados por depósitos de dunas móveis e depósitos de dunas 

fixas, ocorrem principalmente no topo dos cordões litorâneos, remanescentes de antigas 

cristas de praia que foram parcialmente retrabalhadas pela ação dos ventos. 

Os depósitos de sedimentos eólicos apresentam granulometria fina a média que 

formam o relevo de duna em plena atividade representado por depósitos de dunas móveis 

observados principalmente na porção leste e os depósitos de dunas fixas que ocorrem nas 

porções central e oeste da área estudada (Foto 3.4a e 3.4b). 

Foto 3.4a – Depósitos de dunas móveis, (Foto da 
autora 01/2000). 

Foto 3.4b – Depósitos de dunas fixas, (Foto: 
Tabosa 08/2000). 

3.1.2.4 – Depósitos Flúvio-Lagunares. 

Estes são compostos pelos depósitos de intermaré e pelos depósitos de mangue. Os 

mesmos ocupam as regiões baixas das porções próximas dos vales dos canais de maré, 
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podendo capear sedimentos de origem lagunar/estuarino, decorrentes da invasão destes 

vales durante o máximo da “última transgressão marinha”. 

Os depósitos de intermaré são normalmente compostos por areias quartzosas de 

granulometria muito fina a silte, onde ocorre intensa bioturbação devido à presença de 

animais que habitam a zona de intermaré (Foto 3.5). 

Foto 3.5 – Depósitos de intermaré, (Foto da 
autora 07/2001).

 Os depósitos de mangues são definidos como um sistema ecológico tropical 

costeiro, com substrato lamacento, fauna e flora típicas e distribuição pan e subtropical 

(Lacerda, 1984). 

 Estes ocorrem nas regiões protegidas da ação das ondas nas margens dos canais de 

maré. Os depósitos de mangues são formados por vasas arenosas orgânicas e/ou argilo-

arenosas orgânicas, que se encontram localizadas entre o estuário e o mar, formadas por 

sedimentos finos associados às argilas orgânicas e silte denominados por sedimentos de 

mangues (Foto 3.6a e 3.6b). 

Foto 3.6a – Vasa argilo-arenosa, (Foto da autora 
07/2001). 

Foto 3.6b – Vasa argilosa, (Foto: Helenice Vital 
10/2002). 
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3.2 – Contexto Geomorfológico da Área de Estudo. 

A morfologia do spit de Galinhos é composta por uma planície costeira que é 

caracterizada por paisagens complexas, originadas da interação entre fatores climáticos, 

litológicos, tectônicos e da ação das correntes litorâneas. Na área de estudo são 

encontradas as seguintes feições: recifes praiais, zona de estirâncio, planície de deflação, 

campos de dunas móveis, campos de dunas fixas, planície de inundação e mangues, além 

de feições identificadas na porção submersa da plataforma adjacente a Galinhos 

representadas por ondas arenosas ou sandwaves (Figura 3.2). 

3.2.1 – Recifes praiais 

 Os recifes praiais ou terraços de abrasão constituem geralmente corpos alongados, 

descontínuos, com o eixo maior paralelo à linha de costa. As dimensões individuais 

desses corpos recifais varriam de menos de 2 metros de comprimento até cerca de 4 km 

localizados na zona de praia. 

 Constituem, feições morfológicas importantes, exercendo um papel determinante 

sobre a modificação da energia das ondas, distribuição dos sedimentos e conseqüentes 

alterações na morfologia costeira. 

 A presença de linhas de recifes protege a costa do ataque direto das ondas, as quais 

são amortecidas no choque direto com os corpos recifais. Contudo, nas extremidades dos 

recifes, que são por vezes descontínuos, ocorrem efeitos de difração e refração das ondas, 

podendo gerar processos erosivos pontuais, além da formação de uma linha de costa 

irregular, com alternância de pequenas enseadas e pontais arenosos. Estes efeitos podem 

ser observados nos pontos de enseadas do litoral de Galinhos (Foto 3.7). 

3.2.2 – Estirâncio. 

 Também denominado de praia é o setor entre os níveis de maré alta e de maré 

baixa, normalmente sofrem a ação das marés e os efeitos de espraiamento das ondas após 

a arrebentação (Suguio, 1992). A morfologia do estirâncio pode variar 

consideravelmente, dependendo do poder da onda, da amplitude da maré e do tamanho 

dos grãos disponíveis (Reading & Collinson, 1996). Seu perfil representa a seção normal 

de um ambiente praial, sendo sempre côncavo para cima na sua maior porção. Segundo 
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Kennett, (1982), praias compostas por sedimentos finos geralmente têm cerca de 3° de 

inclinação, as com seixos têm inclinação em torno de 15°, e as com calhaus em torno de 

24°.

Foto 3.7 – Vista panorâmica mostrando as 
seguintes feições: recifes praiais 
(beachrocks), e enseada, (Fotos: H.Vital 
09/2000).

Na área estudada é observada a formação de outra feição morfológica inserida no 

compartimento do estirâncio denominada de barra arenosa que ocorre longitudinal a linha 

de costa (Foto 3.8). 

Foto 3.8 – Barra arenosa inserida na zona de 
estirâncio, (Foto da autora 02/2000). 

3.2.3 – Planície de Deflação. 

 Compreende uma faixa que se situa acima da linha de preamar, sendo atingida 

pela ação das ondas apenas em ocasiões de tempestades ou marés excepcionalmente alta, 

também denominada de pós-praia. Na sua porção interna, ocorrem feições como escarpas 

de bermas e dunas embrionárias (Foto 3.9a e 3.9b). 
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Foto 3.9a – Escarpa de berma, (Foto da autora 
07/2000). 

Foto 3.9b – Formação de dunas embrionárias, 
(Foto da autora 07/2000). 

3.2.4 – Dunas 

 As dunas têm uma larga distribuição mundial, sendo comuns, no entanto, sobre 

cotas que apresentam um gradiente suave, com fortes ventos em direção ao continente e 

com um estoque considerável de sedimentos arenosos (Carter, 1988). Na área estudada 

são encontradas dunas móveis do tipo barcana na porção mais a leste e duna fixas nas 

porções central e oeste de Galinhos (Fotos 3.10a e 3.10b). 

Foto 3.10a – Dunas móveis do tipo barcanas, (Foto: 
Tabosa 07/2001). 

Foto 3.10b – Duna fixada por vegetação, (Foto da 
autora 01/2001). 

3.2.5 – Planície de Inundação. 

 Estas são encontradas em áreas onde o gradiente de declividade é quase nulo, 

estando, portanto, sujeito à ação das marés. Devido à topografia, estas áreas são 

ambientes favoráveis aos processos de sedimentação flúvio-marinha. São caracterizados 

por solos com alto teor de salinidade, águas mornas e salobras, e o constante fluxo das 

marés. Seus depósitos são constituídos por lamas escuras, ricas em matéria orgânica, 
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restos de madeira e fragmentos de conchas. Neste compartimento também são 

observados esporões arenosos (pequenos spits) formados a partir do transportes de 

sedimentos da maré vazante, localizam-se na porção que se limita com os canais de maré 

(Fotos 3.11a e 3.11b). 

Fotos 3.11a – Planície de inundação. (Foto: Silveira 
07/2000). 

Fotos 3.11b – Formação de pequenos spits. (Foto: 
Silveira 07/2000). 

3.2.6 – Onda Arenosa (sandwaves).

Crista de construção em fundo sub-aquoso, originada por movimentação de silte, 

areia ou cascalho, orientada em geral, perpendicularmente à direção de fluxo (Suguio, 

1998). Estas feições são observadas na porção adjacente da plataforma interna da área de 

Galinhos (Figura 3.3). 

Figura 3.3 - Imagem Landsat 5-TM (Banda2) de 02/08/1989, submetida a filtro direcional, 
evidenciando as ondas de areia (sandwaves).
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Evolução da Linha de Costa e Morfologia da Plataforma Adjacente a Galinhos

4.1 – Apresentação. 

Neste Capítulo será apresentada a evolução da linha de costa do Spit de Galinhos 

obtida a partir de produtos de sensoriamento remoto, aéreo e orbital e consta de um artigo 

publicado na Revista Pesquisas em Geociências volume 28, número 2 de 2001 nas 

páginas 497 a 506. As informações contidas no arquivo foram acrescidas de integrações 

realizadas em imagem Spot-HRV de 26/01/1996 que confirma as informações do Landsat 

5-TM de 02/08/1989 e do Landsat 7-ETM+ de 13/06/2000 permitiram ainda o 

monitoramento da porção submersa (4 a 6 m) da plataforma adjacente ao spit de Galinhos 

para o período de 11 anos entre as tomadas do satélite. Os resultados obtidos após a 

publicação acima citada utilizando uma imagem do Spot-HRV de 26/01/1996, 

confirmaram a tendência de retrogradação da linha de costa para a posição atual. Os 

resultados do monitoramento da porção submersa da plataforma adjacente a Galinhos a 

uma profundidade de aproximadamente 4 a 6 m, utilizando as imagens do Landsat, 

mostraram que não houve deslocamento significativo das sandwaves.
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4.2 – Resultado da Evolução da Linha de Costa Acrescentado a Imagem do Spot de 

1996 e o Monitoramento dos Aspectos Morfológicos Submersos da Plataforma 

Adjacente a Galinhos, Representados por Sandwaves.

 Utilizando a mesma metodologia empregada por Lima et al (2001) que usou as 

fotografias aéreas de 1954 (1:40.000), 1967 (1:70.000) e 1988 (1:60.000), imagens de 

satélite Landsat 5–TM na órbita de 02/08/1989, Landsat 7–ETM+ na órbita de 13/06/2000 

foi acrescentada neste item a imagem Spot-HRV de 26/01/1996, nas bandas do visível-

infravermelho (bandas 1,2,3) como mostra a Figura 4.1.

Optamos pelo uso da imagem Spot-HRV pela disponibilidade da imagem no 

GEOPRO através de convênio com o IDEMA, pela resolução espacial que a imagem 

dispõem de 20 m no modo multiespectral e principalmente, com o intuito de ampliar a 

escala temporal do estudo, uma vez que estávamos com um lapso de tempo de 11 anos. 

Figura 4.1 – Produtos imagem utilizados na confecção 
da carta temática, mostrando a evolução da linha de 
costa do spit de Galinhos/RN. A) Fotografias Aérea 
Vertical na escala 1:40.000 de 1954; B) Fotografia 
Aérea Vertical na escala 1:70.000 de 1967; C) 
Fotografia Aérea Vertical na escala Vertical 1:60.000 
de 1988; D) Composição colorida das bandas 
R(4)G(3)B(2) do sensor TM do Landsat-5, obtida em 
02/08/1989; E) Composição colorida das bandas 
R(3)G(2)B(1) do sensor HRV do Spot; obtida em 
26/01/1996; F) Composição colorida das bandas 
R(4)G(3)B(NDWI) do sensor ETM+ do Landsat-7, 
obtida em 13/06/2000.
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As composições coloridas em RGB escolhidas para mapear a interface terra – mar 

foram as seguintes: do sensor TM do Landsat-5 estão representadas pelas composições 

coloridas R(3)G(2)B(1) e R(4)G(3)B(2), obtida em 02/08/1989; para o sensor ETM+ do 

Landsat 7 escolhemos as composições coloridas R(4)G(3)B(2) e R(4)G(3)B(NDWI), 

utilizamos também a imagem submetida as composições coloridas 

R(PC1)G(PC2)B(PC3), obtida em 13/06/2000 (Figuras 4.2 a 4.6).  

Estes produtos possibilitaram a delimitação nítida entre áreas emersas e 

submersas, o que permitiu o traçado da evolução da linha de costa ao longo das várias 

décadas estudadas possibilitando, assim, a análise das áreas submetidas a processos de 

acresção e erosão. A utilização de filtros direcionais permitiu enfatizar lineamentos de 

direção NE e identificar feições submersas tais como sandwaves.

Figura 4.2 – Imagem da região de 
Galinhos/RN, do sensor TM do 
Landsat-5, obtida em 02/08/1989, na 
composição colorida R(3)G(2)B(1).

Figura 4.3 – Imagem da região de 
Galinhos/RN, do sensor TM do 
Landsat-5, obtida em 02/08/1989, na 
composição colorida R(4)G(3)B(2).
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Figura 4.4 – Imagem da região de 
Galinhos/RN, do sensor ETM+ do 
Landsat-7, obtida em 13/06/2000, na 
composição colorida R(4)G(3)B(2).

Figura 4.5 – Imagem da região de 
Galinhos/RN, do sensor ETM+ do 
Landsat-7, obtida em 13/06/2000, na 
composição colorida R(4)G(3)  
B(NDWI).

Figura 4.6 – Imagem da região de 
Galinhos/RN, do sensor ETM+ do 
Landsat-7, obtida em 13/06/2000, na 
composição colorida R(PC1)G(PC2)  
B(PC3).
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Para melhor descrever os resultados obtidos dividimos a área de estudo em cinco 

compartimentos (I – Farol; II – Galinhos; III – Coqueiral; IV – Galos e V – Capim) onde 

ocorreram as maiores modificações (Figura 4.7). 

I – Farol: as maiores modificações ocorreram neste compartimento. Entre os anos 

de 1954 e 1967, foi registrado um crescimento no sentido Oeste na ordem de 170 m; 

entre os anos de 1967 e 1988 também ocorreu crescimento de aproximadamente 48 m, 

que corrobora com estudos de Lima et al. (1993); entre os anos de 1988 e 1989 o spit 

cresceu, no mesmo sentido, aproximadamente 16 m, entretanto entre os anos de 1989 e 

1996, inicia-se um processo de recuo da ordem de 215 m; entre os anos de 1996 e 2000 o 

spit de Galinhos recuou mais 140 m aproximadamente, podendo-se observar que a maior 

diferença, dentro do período estudado, foi entre os anos de 1989 e 2000 com um recuo de 

aproximadamente 355 m (Figura 4.7). 

Os resultados da evolução deste spit indicam um crescimento no sentido oeste, 

entre os anos de 1954 e 1989, e um recuo entre os anos de 1989 e 2000, quando ocorreu 

seu maior recuo dentro do período estudado. Vale salientar que no local onde ocorreu a 

erosão, foi possível identificar bancos de areia submersos e o deslocamento da calha do 

canal, usando a composição colorida em RGB 432 da imagem multiespectral Landsat 7-

ETM+ de 2000. As fotografias aéreas verticais de 1967 também possibilitaram a 

identificação dos bancos de areia e da calha do canal, sugerindo um evento cíclico de 

deposição e erosão para esta região. 

II – Galinhos: este compartimento foi dividido em dois setores: setor Norte, que 

tem como limite a praia, e o setor Sul, que se limita com o canal de maré. No setor Norte 

foi observado que, no ano de 1954, havia uma enseada mais pronunciada, da ordem de 

100 m, em relação aos anos seguintes, que não apresentaram mudanças significativas. No 

setor Sul, foi observado que no período entre 1954 e 1996 ocorreu uma erosão da ordem 

de 120 m (Figura 4.7). 

A demarcação destes limites nas fotografias aéreas verticais contou com dois 

fatores positivos, i) a possibilidade da análise estereoscópica e ii) a escala das mesmas. 

As imagens espectrais do SPOT, utilizadas neste trabalho, mostram como principal fator 

positivo, para este tipo de análise, a sua resolução espacial (20m). Nas imagens de 

Landsat TM, o fator positivo foi à possibilidade do uso de bandas multiespectrais. O 

conjunto dessas características possibilitou a delimitação da interface terra/mar. 
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III – Coqueiral: neste compartimento o setor Norte (limitado com a praia) 

praticamente não foi alterado, ao contrário do setor Sul (limitado pelo canal de maré) 

onde ocorreram as mudanças mais significativas. Entre os anos de 1967 e 2000 o setor 

Sul apresentou uma erosão da ordem de 190 m, bem como um desenvolvimento de 

pequenos esporões, acentuado nas últimas décadas (Figura 4.7).

Entre os compartimentos II e IV foi observado, na porção submersa, a ocorrência 

de grandes lineamentos de direção NE-SW. Compondo estes lineamentos, com feições de 

menor escala, foram observadas sandwaves com direção aproximada N-S. 

As sandwaves foram monitoradas com a utilização das imagens Landsat 5 –TM de 

1989 e Landsat 7 – ETM+ de 2000 (banda 2), submetidas a filtro direcional (Az 335º e 

Inclinação 10º). Estas, por sua vez, apresentam-se com direção perpendicular à das 

correntes de deriva litorânea que, nesta região, se movimentam de Leste para Oeste 

(Figura 4.8). 

Os resultados mostram que não ocorreu deslocamento significativo das sandwaves

nos onze anos monitorados, entre 1989 e 2000, foram observadas apenas algumas 

modificações na sua morfologia, na porção mais próxima do spit de Galinhos, fato este 

que atribuímos à ação das correntes litorâneas (Figura 4.8c). 

Utilizando o mesmo filtro puderam ser observados lineamentos no continente os 

quais aliados à observação de uma reentrância na porção Sul deste compartimento, com a 

mesma direção NE-SW, sugerem a ocorrência de paleocanais, que representam uma das 

chaves para interpretação da evolução deste ambiente, que acreditamos ter evoluído de 

um antigo sistema de ilhas barreiras para a forma do spit atual. Estudos desenvolvidos 

nesta área com Radar de Penetração no Solo – GPR confirmam esta interpretação (Xavier 

Neto et al., 2001). 

IV – Galos: neste compartimento as mudanças mais significativas ocorreram no 

setor Sul, entre os anos de 1967 e 1996, que em termos quantitativos mostra uma erosão 

de aproximadamente 200 m, principalmente devido à mudança na posição dos esporões 

(Figura 4.7). 

V – Capim: neste compartimento o setor Norte não foi alterado, enquanto no Setor 

Sul foi observado um soterramento da vegetação de mangue e um crescente 

assoreamento do canal de Galinhos, na ordem de 540 m de extensão, entre os anos de 

1954 e 2000 (Figura 4.7). 
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4.3 – Considerações. 

A interpretação das fotografias aérea vertical possibilitou a caracterização do 

campo de dunas móveis do tipo barcana. As imagens de satélite Landsat TM, por terem 

uma visão sinóptica da área contribuíram na delimitação deste campo de dunas por meio 

da composição colorida em RGB das principais componentes PC1PC2 e PC3. 

De acordo com os resultados obtidos, a metodologia adotada mostrou-se eficiente 

na confecção de carta temática multitemporal da evolução da linha de costa e na geração 

de produtos imagem que possibilitaram interpretações fundamentais para o conhecimento 

da evolução deste ambiente com alta vulnerabilidade a modificações. 

Os registros das linhas de costa nos períodos estudados evidenciaram que entre os 

compartimentos III e V as alterações foram mais significativas no limite com o canal de 

maré, enquanto o limite com o oceano praticamente não foi modificado. Além disto, 

ocorreu um crescimento do spit de Galinhos, no sentido Oeste, a partir de 1954 até 1989 

com aproximadamente 234 m, e uma erosão entre os períodos de 1989 e 2000, na ordem 

de 355 m, confirmando a hipótese que se trata de um evento cíclico (Figura 4.7).  

É importante ressaltar que estes eventos foram decorrentes da ação de mecanismos 

naturais (ventos, ondas, correntes litorâneas, variações de maré e outros). Entretanto, 

estas modificações podem ser agravadas pela ação antrópica, caso não sejam obedecidos 

critérios de uso e ocupação adequado para este ambiente. 
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Evolução de um Spit Tropical (Galinhos-NE Brasil) 
com Base em Imagens de Radar

5.1 – Apresentação. 

 Este capítulo consta de um artigo denominado: Evolução de um spit tropical 

(Galinhos-NE Brasil), que será submetido à Revista Sedimentary Geology. O mesmo 

partiu da hipótese que o atual spit de Galinhos evoluiu a partir de um antigo sistema de 

ilhas barreiras. Para provar esta hipótese foi utilizado como ferramenta o Radar de 

Penetração no Solo GPR. Cuja interpretação dos radargramas evidenciaram a existência 

de paleocanais que cortava o atual spit comprovando assim a hipótese inicial. 
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5.2.1 – Resumo.

Um levantamento de Radar de Penetrante no Solo (GPR) foi realizado em um spit
tropical localizado na margem nordeste quaternária do Brasil no município de Galinhos, 
com o objetivo de verificar a hipótese da evolução do spit atual, através de antigos 
sistemas de ilhas barreiras. O levantamento e as posteriores etapas de processamento e 
interpretação foram voltadas para a identificação/localização de paleocanais, bem como 
no reconhecimento da estruturação interna do spit. O spit de Galinhos foi escolhido para 
este estudo por ser o mais expressivo da região e encontrar-se localizado na área de 
influência direta do Pólo Petrolífero de Guamaré (PETROBRAS). Galinhos constituí-se 
em um moderno spit ativo consistindo de areia de granulometria fina a média 
transportada pela derivada litorânea da plataforma adjacente. Caracteriza-se pela 
complexidade de suas feições geomorfológicas, representadas por praias, recifes, spit,
estuários, mangues, lagoas e dunas. O modelamento destas feições é diretamente 
correlato aos processos costeiros como ondas, correntes costeiras e ventos, relacionados 
com as variações do nível do mar ocorridas durante o Período Quaternário. A associação 
das fácies de radar com informações estratigráficas permitiu a identificação de cinco 
ambientes deposicionais, interpretadas como shoreface, canal de maré, foreshore,
washover e dunas. Estes resultados nos permitiram esboçar a evolução costeira da área, 
que inicialmente, existia condição de sedimentação em um contexto submerso, indicado 
pelo shoreface e abertura de canais de maré, formando ilhas barreiras paralelas à costa. 
Estes canais foram obstruídos de leste para oeste, por correntes litorâneas de direção E-
W, que provocaram a migração do canal principal de E para W, seguido de abandono e 
posterior preenchimento por sedimentos. Os antigos canais de maré foram erodidos e 
nova sedimentação origina a presença de depósito de foreshore. Uma descida do nível do 
mar aumentaria a largura do foreshore propiciando a geração de uma primeira fase de 
deposição eólica, onde os campos de dunas migram de E para W; a fácies de washover
foi desenvolvida em períodos de oscilação no regime de ventos e/ou outro processo 
meteorológico. Os estratos anteriores são recobertos por uma segunda fase de deposição 
eólica, que migra de NE para SW. Todo este contexto confirma a hipótese da existência 
de um paleocanal, o que nos levou à interpretação de que o spit de Galinhos foi um 
antigo sistema de Ilhas Barreiras. 

Palavras-Chave: Radar de Penetração no Solo (GPR); Ilhas Barreiras, Evolução Costeira, 
Spit, NE Brazil. 
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5.2.2 – Introdução. 

A origem das ilhas barreiras tem sido assunto de grandes discussões. Vários 

cenários têm sido sugeridos e apoiados por uma vasta gama de evidências; entretanto, a 

maioria foi originalmente adquirida sem benefício de estudos de estratigrafia (Davis, 

1994). Durante as últimas décadas, este tipo de dado tem se tornado disponível, 

especialmente após a introdução de técnicas de radar (Radar de Penetração no Solo - 

GPR). Mesmo assim, spits de costas tropicais têm sido pobremente estudados em 

comparação com aqueles de altas latitudes (por exemplo: Toldo Jr. et al. 1991; Van 

Heteres et al. 1996; Dillenburg et al. 1998; Smith et al. 1999; Tomazelli et al. 2000; 

Toldo Jr. et al. 2001). 

O GPR fornece imagens de alta-resolução de subsuperfície de sedimentos não 

consolidados, com muito mais continuidade e detalhe do que pode ser inferido por 

métodos convencionais tais como sondagens. Além do mais em áreas semi-áridas 

tropicais onde sedimentos arenosos resistivos são predominantes, o GPR é o método mais 

apropriado. O GPR foi usado com sucesso em estudos costeiros para determinar a 

extensão, espessura, estratigrafia e estrutura interna de uma gama extensiva de 

sedimentos não consolidados (por exemplo: Gawthorpe et al. 1993; Bridge et al. 1995, 

1998; Jol et al., 1996; Harari 1996; Van Heteren & Van Plassche, 1997; Vandenberghe & 

Van Overmeeren 1999; Neal e Roberts, 2000; Daly et al., 2002; Oliveira Jr. et al., 2002). 

Neste trabalho serão apresentados estudos desenvolvidos utilizando GPR no spit

de Galinhos, localizado na costa tropical NE brasileira. No local de estudo lineamentos 

com direção NE-SW, observados nos produtos digitais de imagens Landsat e em 

fotografias aéreas, permitiram inferir a existência de um paleocanal, cortando o referido 

spit, sugerindo que um antigo sistema de ilhas barreiras teria desenvolvido para o atual 

spit (Lima et al., 2001). Desta forma o objetivo principal deste estudo foi imagear a 

subsuperfície da área no spit de Galinhos com GPR visando reconstruir a sua evolução 

sedimentar, em particular localizar precisamente o paleocanal, bem como fornecer 

informações sobre a estruturação interna de um spit tropical. Este tipo de dado é 

importante como contribuição ao conhecimento da evolução costeira de áreas tropicais. 

Além disso, espera-se que os resultados aqui obtidos possam ser usados para comparação 

com outros sistemas de ilhas barreiras do Brasil e do mundo. 
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5.2.3 – Cenário Geral. 

 A área de estudo encontra-se inserida em uma paisagem litorânea recente, na 

porção setentrional do nordeste do Brasil (Figura 5.1). Essa área desenvolve-se sob 

condições de ondas de alta energia que, associadas a ventos unidirecionais provenientes 

de NE, promove um intenso acúmulo de sedimentos ao longo da costa e, por conseguinte, 

a formação de spits.

O spit de Galinhos está situado na costa norte do Estado do Rio Grande do Norte, 

na parte mais setentrional da margem equatorial Brasileira, na Bacia Potiguar que inclui 

um segmento offshore e um segmento onshore (Figura 5.1). Eventos tectônicos na região 

da Bacia Potiguar são representados do Oligoceno ao Recente, envolvendo compressão 

de E-W ao longo do trend NE-SW de falhas preexistentes, fazendo desta uma das regiões 

sismicamente mais ativas do Brasil (Milani & Thomaz Filho, 2000). 

Figura 5.1 - Localização geológica regional e geográfica da área de estudo (modificado de Bertoni et al.
1990, Fonseca 1996). 
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O spit de Galinhos tem direção E-W com aproximadamente 10 km de extensão e 

550 m de largura; é constituído por areias de granulometria média a fina, derivadas da 

plataforma rasa adjacente. A marcante deriva litorânea desta região transporta os 

sedimentos de leste para oeste. Caracterizado pela complexidade de suas feições 

geomorfológicas, desenvolvidas em regime de mesomarés semidiurnas, a área apresenta 

praias, recifes, spit, estuários, mangues, lagoas e dunas (Lima et al., 2001). Estas feições 

são resultantes das variações do nível do mar ocorrido durante o Período Quaternário e da 

integração dos processos costeiros, representados pelas ondas (máxima de 0,62 m), marés 

(média 3,1 m), correntes litorâneas (máxima de 1,05 m/s) e ventos (predominantes de E e 

NE). Vale destacar a ausência de tempestades nesta região. 

Os depósitos holocênicos são representados por beachrocks, depósitos praiais, 

eólicos, marinhos e lagunares, constantemente erodidos e retrabalhados na zona costeira 

pela ação dos ventos, ondas, correntes e mares (Figura 5.2). 

Figura 5.2 - Mapa geológico e geomorfológico da área de estudo. O levantamento de GPR foi realizado 
próximo à localidade de Galos. 

O potencial cênico desta área, associado com a riqueza dos recursos naturais 

existentes, motivou uma ocupação de terra acelerada, principalmente nos últimos anos. 
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Podemos enfatizar a intensa atividade petrolífera e da indústria salineira, como também 

mais recentemente da carcinicultura. 

Estudos anteriores realizados por Lima et al. (2001), utilizando imagens Landsat 5 

–TM de 1989 e Landsat 7 – ETM+ de 2000 (banda 2), submetidas a filtro direcional 

objetivando ressaltar lineamentos, permitiram a indicação da área propícia para o 

levantamento de GPR (Figuras 5.3A e 5.3B). 

Figura 5.3 - (A) Imagem Landsat 7 – ETM+ de 2000 (banda 2) da área de estudo, submetida a 
filtro direcional, realçando as estruturas de direção NE. (B) Localização do grid das seções de 
GPR.
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5.2.4 – Aquisição e Processamento de Dados de GPR. 

5.2.4.1 – O Método GPR. 

O GPR é uma técnica de exploração geofísica que permite imagear a subsuperfície 

da terra de modo semelhante à sísmica; enquanto esta utiliza o tempo duplo de 

propagação de ondas elásticas, o GPR trabalha com a medida do tempo duplo de 

propagação de ondas eletromagnéticas (10 MHz – 1000 MHz). Nas últimas décadas, o 

GPR tem sido muito utilizado para resolver problemas de Geologia para os quais são 

necessárias altas resoluções e profundidade de penetração entre 1 m e 30 m (Davis & 

Annan, 1989). 

As propriedades físicas relevantes para o GPR são a constante dielétrica e a 

condutividade elétrica. Na hipótese de que a subsuperfície da terra possa ser modelada 

como um meio dielétrico de baixa perda (Hayt Jr., 1988 ), o contraste de constante 

dielétrica é o principal responsável pelas reflexões do pulso de radar. Particularmente, em 

corpos arenosos, é assumido que o valor da constante dielétrica é basicamente controlado 

pelo conteúdo de água, tamanho do grão e porosidade (Topp et al., 1980; Roth et al.,

1990; Sutinen, 1992; Huggenberger, 1993). 

5.2.4.2 – Aquisição.

 Tendo em vista os objetivos anteriormente definidos para o levantamento de GPR, 

optou-se por uma aquisição 2D, que proporcionasse um maior recobrimento lateral, e 

permitisse a cercas (fences) com as seções. 

Uma malha composta por dez (10) seções, regularmente espaçadas de 50 m foi 

adquirida em maio de 2000 (linhas LT-01 a LT-08 e G-01 a G-02 na figura 3B). Duas 

(02) das seções têm comprimento de 350 m na direção S30°E, aproximadamente 

ortogonal a direção geral em que se esperava encontrar o paleocanal; e sete (07) seções 

com 150 m de extensão na direção N60°E. 

Foram utilizadas as antenas de 200 MHz, em função da necessidade de se obter 

um bom compromisso entre a profundidade de penetração desejada (em torno de 15 m) e 

a resolução vertical (  0.10 m). Os traços foram empilhados a cada 5 cm em todas as 

seções. Após uma interpretação preliminar (Xavier Neto et al. 2001a), uma segunda 

aquisição foi feita em dezembro de 2002 (AX-02 a AX-04 e AY-01 na Figura 3B), 
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obedecendo aos mesmos critérios de resolução da anterior e objetivando um 

imageamento mais amplo, principalmente confirmar a existência e correlação lateral dos 

refletores. As seções AX-02 a AX-03 foram orientadas na direção S30°E, com extensões 

variadas; e a seções AY-01 com orientação S10°W e extensão de aproximadamente 660 

m. Todas as linhas foram utilizadas na interpretação, entretanto só serão apresentadas às 

imagens necessárias para consubstanciar os resultados.

O equipamento utilizado foi o SIR System 2, fabricado pela GSSI (Geophysical

Survey Systems Incorporated). Foi utilizado o método de aquisição no qual os disparos 

são controlados por um odômetro acoplado ao sistema de antenas e ajustados para 

adquirir um traço a cada 5 cm. Em cada seção de GPR, foi realizado o nivelamento 

topográfico.

5.2.4.3 – Processamento. 

Os dados brutos foram submetidos ao fluxo de processamento proposto por Xavier 

Neto et al. (2001b), usando o software REFLEXW (Sandmeier, 2000). Este fluxo de 

processamento foi composto pelas seguintes etapas: ajuste de tempo zero, remoção dos 

efeitos indutivos e de baixa freqüência - “wow”, remoção de back ground, recuperação 

das amplitudes com SEC, balanceamento espectral, migração e correção topográfica. O 

objetivo do processamento foi realçar as variações laterais de fácies. As velocidades 

utilizadas nas etapas de migração, conversão tempo-profundidade e correção topográfica 

foram obtidas a partir de uma análise de velocidades baseada no ajuste de hipérboles em 

figuras de difração presentes nas seções de GPR, assumindo um valor de 0.12 m/ns em 

média. 

5.2.5 – Interpretação dos Dados de GPR. 

O processo de interpretação de uma seção de GPR é bastante similar à 

interpretação de uma linha de sísmica de reflexão. Vários autores como Smith & Jol 

(1992), Jol et al. (1996), Bristow (1995), Olsen & Andreasen (1995), Bristow et al.

(2000), Corbeanu et al. (2001), Andrade et al. (2001), Xavier Neto et al. (2001a), Lima et

al. (2002), Grasmueck et al. (2002), Andrade (2003) entre outros, utilizaram padrões 

geométricos de reflexão para caracterizar o radar fácies, tanto em levantamentos 2D, 
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quanto 3D. Assim é possível tomar emprestado da sismoestratigrafia termos e definições 

de padrões de truncamento (erosional, estrutural, concordante), terminações (onlap,

downlap, etc.), e/ou as formas externas (tabulares, lenticulares, etc.), além de 

correlacionar a noção de sismofácies (reflexão paralelo, subparalelo, etc.) aos padrões de 

reflexão encontrados nos radagramas.

É preciso ressaltar que a interpretação atribuída as radar fácies é função de um 

contexto geológico local e, neste trabalho, foram correlacionadas às fácies sedimentares 

constituintes do sistema costeiro de Galinhos. Um cuidado a ser levado em conta, é a 

questão da escala. No caso do GPR, ela é de detalhe e/ou semidetalhe, semelhante à 

escala de afloramento. Dessa forma, com base nos modelos propostos na literatura para o 

sistema deposicional de ilhas barreiras (por exemplo: Reinson, 1992; Davis, 1994; 

Galloway & Hobday, 1996 ) se buscou reconhecer nos registros GPR obtidos para a área, 

as fácies de radar associadas às várias fases de evolução do spit. Cinco radar fácies foram 

reconhecidas, da base para o topo: (1) shoreface, (2) canal de maré, (3) foreshore, (4) 

washover fans, e (5) dunas. A seguir apresentamos as principais características distintivas 

das cinco radar fácies, bem como do nível hidrostático e superfícies de erosão 

reconhecidas neste trabalho.

5.2.5.1 – Radar Fácies 01: Fácies de Shoreface. 

Nas seções de GPR orientadas a N60°E (G-01 e G-02 na Figura 5.3B), foi possível 

identificar tentativamente refletores relativamente contínuos, formando pequenas cristas e 

depressões, como mostra o destaque da Figura 5.4. Essa foi a fácies de radar de 

identificação mais difícil. Comumente, as barras longitudinais apresentam-se 

assimétricas, com a face mais íngreme voltada para o mar, e internamente preenchida por 

foresets, o que evidencia uma possível paleo-corrente para o quadrante W (a exemplo da 

porção NW da Linha G-01 na Figura 5.4). Esse conjunto ou radar fácies foi interpretado 

como shoreface.
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Figura 5.4 – Seção de radar G-01 de direção NW – SE. A) Os dados representam uma seção de 
profundidade topograficamente corrigida. O radar registrou refletores a uma profundidade de cerca de 15 
m. B) Diagrama esquemático da seção de radar em “A” que mostra superfícies interpretadas como 
shoreface e as barras longitudinais. Escalas verticais e horizontais estão em metros. Veja figura 5.3B com 
o grid das seções. 
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5.2.5.2 – Radar Fácies 02: Fácies de canal de maré (Inlets).

 Em todas as seções de GPR (Figura 5.3B) ocorrem refletores contínuos que 

configuram um padrão de preenchimento divergente de canal, associado a superfícies de 

truncamento e terminações em onlap e sigmoidais progradantes em downlap e toplap

(Figura 5.5). O fato dessa radar fácies aparecer em todas as seções evidencia o 

posicionamento oblíquo do canal em relação à malha de GPR. Em adição, o padrão de 

reflexão dos sedimentos que preenchem o canal se distingue das suas vizinhanças, 

mostrando uma queda nas amplitudes (ver Figura 5.5A, no entorno da estação igual 1600 

e two-way travel time igual 270 ns), aqui interpretadas como devido a granulometria mais 

fina, provavelmente na fração argila. 

 Adicionalmente, de modo consistente com o ambiente deposicional de maré, os 

refletores que definem a calha principal dos canais e dos seus respectivos preenchimentos 

possuem continuidade lateral especialmente nas seções ortogonais às linhas orientadas a 

N150°E (LT-04 e LT-05), o que é consistente com um padrão de estratificação cruzada, 

tipo “espinha de peixe”, indicando fluxo bidire cional típico dos canais de maré, além de 

superfícies de truncamento destas estruturas, que podem evidenciar um processo de 

mudança momentânea do curso do canal. 

 Na seção AY-01 (Figur a 5.6) observa-se à repetição ordenada dos foresets,

interpretadas como tidal bundles sequences, que em adição revelam os períodos de maré 

de sizígia e quadratura. Ademais, nota-se a predominância do fluxo no sentido da maré 

vazante.

5.2.5.3 – Radar Fácies 03: Fácies Foreshore.

 Em todas as seções de GPR ocorrem refletores contínuos, que se estendem por 

mais de 30 m, sempre mergulhando para o mar com ângulo entre 2° e 8°, a exemplo do 

setor NW da Linha G-01, em torno do two-way travel time igual 250 ns (Figura 5.7). 

Observe a existência de padrões de reflexão tipo lenticular a tabular ondulado, bem 

marcado. Esta fácies foi interpretada como foreshore. Adicionalmente, observa-se a 

ocorrência de uma superfície de truncamento erosional, que funciona como linha de 

tempo, separando os episódios mais marcantes do recuo gradativo da linha de costa 

(Figura 5.7).
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Figura 5.5 - Seção G - 01 de direção NW – SE. A) Dado processado, após a etapa de correção 
topográfica. B) Dado interpretado mostrando canal com preenchimento divergente, tidal boundles com 
foresets individuais, barra de acresção lateral, dunas, nível hidrostático e truncamento erosional. Veja 
figura 5.3B com grid das seções. 
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5.2.5.4 – Radar Fácies 04: Fácies de Washover Fans. 

No entorno dos cruzamentos das seções G-01, G-02 e AX-17 com a seção LT-03 

(Figura 5.8) ocorrem reflexões oblíquas e subparalelas, em média, com 6 m de extensão e 

cerca de 1,5 a 2 m de altura, que mergulham em direção ao continente com ângulo entre 

20° a 30°. Esse padrão é consistente com a presença de uma antiga linha de costa nesse 

local. Apesar da área de estudo não estar sujeita a regimes de tempestades constantes, 

estes refletores foram interpretados como sendo as terminações frontais de um leque de 

washover fans, provavelmente relacionados a oscilações no regime de ventos e/ou outro 

processos metereológico (el nino ?). A por ção mais distal, que é caracterizada na 

literatura por mergulhos de ângulo mais baixo (2° a 4°) voltados para o mar, não foi 

registrada nos radargramas, provavelmente porque a atuação dos processos costeiros 

retrabalhou este registro. 

 Os ângulos de 20° a 30°, encontrados nas porções frontais desta fácies, foram 

correlacionados a provável existência de uma pequena lagoa, formada num vale 

interdunar, à frente dos leques de washover (Figura 5.8). 

5.2.5.5 – Radar Fácies 05: Fácies de Dunas. 

Em todas as seções de GPR a fácies de dunas está bem representada por padrões 

de reflexão obliquo a paralelos, que foram relacionados aos foresets das dunas (por 

exemplo: Figura 5.4). Superfícies de reativação são marcantes e comuns, indicando 

lapsos de tempo na deposição do material, e caracterizando pelo menos duas gerações de 

depósitos eólicos. A malha de levantamento não tem resolução suficiente para 

correlacionar lateralmente as gerações, mas é provável que a geração mais antiga tenha 

sido depositada discordantemente sobre a fácies de canal de maré e foreshore,

apresentando inclinação de E para W, com cunhas e acanalamentos da ordem de 15 a 30 

m de extensão.  

A geração mais nova de dunas se sobrepõe as fácies anteriormente descritas é 

caracterizada por formas de leito assimétricas, e por apresentar cunhas e acanalamentos 

da ordem de 15 a 30 m de extensão, relacionados às dunas barcanóides atuais, que 

apresentam inclinação dos foresets de NE para SW.
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Figura 5.8 – Seção de radar LT – 03 de direção SW – NE. A) Dado processado, após a etapa de correção 
topográfica. B) Dado interpretado mostrando washover fan, canal, dunas, nível hidrostático e truncamento 
erosional. Veja figura 5.3B com grid das seções. 

5.2.5.6 – Nível Hidrostático e Superfície de Erosão. 

 Em todas as seções de GPR ocorre um pico de amplitude subhorizontal que trunca 

os demais refletores, correlacionado ao nível do lençol freático. Embora o nível do lençol 

seja lateralmente contínuo, na fácies onde a granulometria é relativamente mais grossa 

como, por exemplo, na zona de estirâncio (foreshore), os picos de amplitude dos 

refletores se confundem com as reflexões do nível hidrostático (Figura 5.4). Este efeito 

prejudica a individualização do nível hidrostático dos demais refletores, provavelmente 

este efeito se deve a uma maior proximidade entre os valores de amplitude oriunda do 

nível hidrostático e das laminações de praia (de maior granulometria – maior energia). O 

efeito inverso ocorre nas porções relacionadas a granulometria mais fina (de menor 
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granulometria - menor energia), nas quais o pico de amplitude do nível hidrostático é 

bem individualizado. 

 Outro refletor de grande importância e extensão nas seções de GPR ocorre 

separando a fácies de canal das demais fácies estratigraficamente acima, em todas as 

seções. Este refletor foi interpretado como relativo à superfície de erosão. Esta superfície 

de erosão ocorrer, ora truncando o nível hidrostático (abaixo ou acima), ora coincidindo 

com ele, o que sugere que o nível hidrostático não atuou como nível base de erosão na 

área de estudo (Figuras 5.4 e 5.5). 

5.2.6 – Discussões. 

 O imageamento com GPR possibilitou mapear as fácies sedimentares preservadas 

no subsolo da área de estudo A interpretação/associação do radar fácies como fácies 

sedimentares possibilitou estabelecer um empilhamento vertical e correlação lateral de 

fácies, geneticamente relacionadas a um sistema deposicional de ilhas barreiras. Este 

sistema deposicional foi materializado a partir da identificação da fácies de canal de 

maré, onde foi possível visualizar critérios como a forma do canal, estratificação 

cruzadas tipo espinha de peixe, barra de acreção lateral na borda do canal, etc. 

 Na relação temporal entre a shoreface e a fácies de canal de maré não foram 

identificados padrões de truncamento ou superfícies de erosão separando as fácies, 

sugerindo assim uma gradação lateral entre ambas as fácies. Em termos estratigráficos, o 

que se observa é um recuo da linha de costa (período transgressivo) e implantação de um 

canal, provavelmente por uma mudança do nível base de erosão regional (tectonismo?). 

Isto fez com que a região de Galinhos se tornasse uma área receptora de sedimentos 

trazidos pela corrente de deriva litorânea, ocasionando posteriormente o fechamento do 

canal devido um desequilíbrio no balanço sedimentar. Em particular, a fácies de canal de 

maré é muito bem caracterizada, mostrando além dos canais, estruturas tipo espinha de 

peixe (fluxo bidirecional das marés), barras de acreção lateral nas bordas dos canais, 

entre outros. 

A progressão lateral dos canais sugere uma migração de E para W do canal 

principal, seguida pelo processo de abandono e seu conseqüente preenchimento por 

sedimentos, provavelmente mais finos, devido à perda de velocidade do fluxo de água; tal 
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processo de preenchimento se traduz em padrões divergentes de preenchimento nas 

seções de GPR. 

Em geral, as calhas dos canais apresentam um trend NE-SW, desenvolvendo 

meandros, mas mantendo sempre um alinhamento paralelo ao trend regional do sistema 

de falhas de Carnaubais a Leste de Galinhos. Outro fato relevante foi à coincidência 

persistente entre a forma assimétrica do canal principal, os modelos regionais de 

assimetria dos blocos, com o padrão estrutural impresso nos beachrocks de São Bento do 

Norte e Caiçara do Norte, proposto por Caldas (1998). 

 Logo acima da fácies de canal, ocorre uma zona de estirâncio, delimitada na base 

por uma superfície de erosão (discordância), a qual poderia ser ocasionada pela dinâmica 

costeira com a evolução lateral do spit onde o canal de maré estaria sendo obstruído pelos 

sedimentos transportados pelas correntes costeiras de E para W. Outra interpretação para 

esta superfície de erosão poderia ser atribuída às variações secundárias do nível do mar. 

Este nível de erosão trunca a fácies de canal em todo a sua extensão nas seções de GPR, 

às vezes coincidindo com o pico de reflexão oriundo do lençol freático, ora truncando 

este refletor. No topo, o contato da zona de estirâncio com as dunas é gradacional. 

 A interpretação das seções de GPR sugere duas direções principais de migração 

para as dunas: de E para W, e de NE para SW. As dunas que migram de E para W, são 

mais antigas, posicionadas estratigraficamente abaixo das dunas que migram de NE para 

SW. Foram identificados ainda os depósitos de washover com contato lateral com as 

dunas de direção E para W e sobrepostos a uma unidade plana, relacionada a depósitos de 

foreshore e aos depósitos tidal boundle. Recobrindo toda a seqüência foram observados 

os depósitos de sedimentos eólicos de dunas migrando de NE para SW.  

Tomados em conjunto, os dados apresentados nos levaram a concluir pela 

existência de um paleocanal que cortava o atual spit de Galinhos e, conseqüentemente, 

afirmar que a área foi um antigo sistema de ilhas barreiras.  

Dados de sísmica de alta resolução (Boomer) coletados na atual laguna de 

Galinhos (Caldas, 2002) corroboram a interpretação dos dados de GPR obtidos neste 

trabalho. Registros do Boomer, obtidos ao longo do canal de maré principal paralelo ao 

spit de Galinhos, apresentam estruturas sedimentares internas e geometria de depósito 

que podem ser correlacionadas aquelas de paleocanais já preenchidos e observados em 

terra nas seções de GPR.
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Em síntese, com base no empilhamento e na correlação lateral de fácies, a 

evolução do spit de Galinhos poderia ser assim resumida: 

1) Inicialmente, existia condição de sedimentação em um contexto submerso 

indicado pelo shoreface (radar fácies 01) e abertura de canais de maré (radar fácies 

02) formando ilhas barreiras paralelas a costa; 

2) Correntes litorâneas de direção E-W começaram obstruir os canais de maré, de 

leste para oeste, provocando a migração do canal principal de E para W, seguida 

pelo processo de abandono e posterior preenchimento (fechamento dos canais) por 

sedimentos; 

3) Os antigos canais de maré são erodidos (como marcado pela superfície erosional) 

e nova sedimentação origina a presença de depósito de foreshore (radar fácies 03);

4) Em períodos de oscilação no regime de ventos e/ou outro processo meteorológico 

haveria a formação da fácies de washover (radar fácies 04); 

5) Com a descida do nível do mar o estirâncio (foreshore) torna-se mais largo e 

conseqüentemente mais exposto à ação dos ventos gerando a formação de campos 

de dunas (radar fácies 05), que migram de E para W. O transporte litorâneo 

unidirecional contínuo de E para W seria o grande fornecedor de sedimentos; 

6) Alteração no regime de ventos de E para W é marcada pela formação de campos 

de dunas que migram de NE para SW.  

5.2.7 – Conclusões. 

A utilização do Radar de Penetração no Solo permitiu imagear em detalhe a 

estratigrafia e estruturação interna dos depósitos costeiros presentes no spit tropical de 

Galinhos, possibilitando a reconstrução da história deposicional deste spit.

Este estudo demonstrou que o GPR pode ser usado para prover informação 

detalhada relativo à estratigrafia e estruturação interna de depósitos arenosos costeiros em 

áreas tropicais. O método do GPR possibilitou a comprovação da existência de um 

paleocanal e assim confirmou a hipótese de que o spit de Galinhos foi formado a partir de 

um antigo sistema de ilhas barreiras. Tendo em vista a importância dos sistemas ilha 

barreira como reservatórios potenciais de óleo e gás, sugerimos trabalhos futuros de 
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estratigrafia de seqüência e posterior parametrização entre sistemas semelhantes, para um 

melhor entendimento destes sistemas deposicionais.  
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Ambiente Praial

6.1 – Introdução. 

 As praias são depósitos de sedimentos inconsolidados, constituídos geralmente por 

areias, cascalhos, conchas, entre outros, acumulados predominantemente por ação das 

ondas que, por apresentarem mobilidade, se ajustam às condições hidrodinâmicas. 

Representam, por esta razão, um importante elemento de proteção costeira, ao mesmo 

tempo em que são amplamente usadas para o turismo e o lazer. 

 O ambiente praial, na realidade, é mais amplo do que o termo praia (Brown et al.,

1991). Estende-se de pontos permanentes submersos, situados além da zona de 

arrebentação onde as ondas de maior altura já não selecionam nem mobilizam materiais, 

até a faixa de dunas e/ou escarpas que ficam à retaguarda do ambiente. Portanto, várias 

terminologias podem ser utilizadas para descrever as feições da zona litorânea, com base 

na ação das ondas (zona de arrebentação, surfe e espraiamento), no perfil do sedimento 

(berma, face de praia, barras de espraiamento, barras longitudinais) e na morfologia 

(duna frontal, pós-praia, estirâncio ou praia e antepraia). 

 Reading & Collinson (1998), afirmam que as feições são primeiramente 

diferenciadas pelo posicionamento da base de ondas de tempestades e de bom tempo e 

dos níveis de maré alta e baixa e, secundariamente, pela natureza da transformação da 

onda.

 Silveira (2002) ressalta que nestas zonas estão caracterizados os ambientes 

naturais de maior energia e de maior taxa de sedimentação e/ou erosão da margem 

continental. É também onde se agrega a influencia do homem, o maior agente 

transformador dos espaços naturais. 

 Nesta tese utilizamos as terminologias segundo a morfologia do continente em 

direção ao mar de Reading & Collinson (1996) que dividem o perfil de uma praia em: 

dunas frontais (foredunes), pós-praia (backshore), estirâncio ou praia (foreshore) e 

antepraia (shoreface).
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6.1.1 – Dunas frontais (Foredunes).

A formação desta unidade morfológica está condicionada a um grande estoque de 

areia disponível para ser movimentado pelo vento. A sua distribuição mundial é larga, 

sendo, no entanto, comuns em costas que apresentam um gradiente suave, com fortes 

ventos em direção ao continente. 

6.1.2 – Pós-praia (Backshore).

Representa o setor, até certo ponto estreito, localizado acima da linha de preamar, 

que só é inundado em marés muito altas ou de tempestades. Em locais onde predominam 

ventos soprando para o continente e a amplitude de maré é alta, o pós-praia é de certa 

forma bem desenvolvida (Reading & Colinson, 1996). Ottman (1967) afirma que 

normalmente a pós-praia é desprovida de vegetação, diferenciando-se da zona de dunas 

que, freqüentemente, exibe uma vegetação permanente. 

6.1.3 – Estirâncio ou Praia (Foreshore).

É a porção situada entre o limite superior da preamar e a linha de baixa-mar 

ordinária, que sofre a ação das marés e os efeitos do espraiamento das ondas após a 

arrebentação (Suguio, 1992). Entre o pós-praia e o estirâncio, e algumas vezes no próprio 

estirâncio, desenvolvem-se os cúspides praiais. Estes cúspides são depósitos em forma de 

pontas agudas de sedimentos mais grosso dirigidas para o mar, separadas entre si, de 

forma eqüidistante, por depressões rasas de material mais fino. Eles se desenvolvem 

abundantemente sobre costas de moderada energia de onda, ausência de fortes correntes 

longitudinais e onde as ondas se aproximam da linha de costa em ângulo 

aproximadamente reto (Reineck & Singh, 1975). 

 No que se refere à morfologia do estirâncio, pode variar de forma considerável, 

conforme o poder da onda, da amplitude da maré e o tamanho dos grãos (Reading & 

Collinson, 1996). Seu perfil representa a seção normal de um ambiente praial, sendo 

sempre côncavo para cima na sua maior porção. 
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6.1.4 – Antepraia (Shoreface).

É a zona que se encontra sempre submersa, tendo sua superfície destacada por 

cristas e calhas longitudinais. É uma região de movimentação máxima de sedimentos em 

que os processos litorâneos são mais atuantes, por ação da corrente longitudinal induzida 

por ondas (Reineck & Singh, 1975). 

 De acordo com Davis (1978), a antepraia caracteriza-se pela presença de barras 

arenosas (barras longitudinais), que se posicionam, aproximadamente, paralelas à linha 

de costa, sendo predominantemente, contínuas. Além das barras abordadas, pode-se 

observar ainda: barras crescentes (convexas na direção do mar e de forma abaulada ao 

longo de uma dada área da costa); barras lunadas (conectadas à praia apenas em um 

ponto com orientação aproximadamente paralela à costa) e barras transversais 

(essencialmente perpendiculares à linha de costa). 

6.2 – Caracterização do Ambiente Praial de Galinhos-RN. 

 A caracterização ambiental da praia foi realizada concomitante aos levantamentos 

topográficos e coleta de sedimentos, nos perfis A, B e C (Figura 6.1) executados sempre 

na maré de sizígia de lua cheia, na hora de maré mais baixa. Os itens observados 

encontram-se descritos no Capítulo 2. 

Figura 6.1 – Imagem do Landsat ETM+ na composição RGB 43NDWI de 2000, 
mostrando a localização dos perfis. 
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 Para um melhor entendimento, as informações foram agrupadas segundo a 

morfologia: pós-praia, estirâncio e antepraia (Foto 6.1). 

Foto 6.1 – Visão panorâmica 
mostrando os compartimentos 
morfológicos que compõem o perfil 
praial - pós-praia, estirâncio e 
antepraia, (Foto da autora 04/2001).

6.2.1 – Pós-praia. 

 Na zona de pós-praia ocorreu uma tendência a erosão nos perfis B e C, enquanto 

no perfil A foi observado uma deposição em todos os meses estudados. 

 A interferência antrópica ocorre no perfil A com a construção de um cemitério e 

no perfil B, que se localiza na sede do município de Galinhos, com a construção de casas 

de veraneio e pousadas em locais inadequados, o qual nos períodos de agosto a outubro 

onde foram registradas as maiores velocidades de vento, estas casas são invadidas por 

areias do pós-praia removidas pelos ventos fortes. 

 Neste ambiente de pós-praia é observada a ocorrência de vegetação incipiente, que 

servem de anteparo para a formação das dunas embrionárias que ocorrem no perfil A, 

descritas no Capítulo 3. 

 Quanto ao material poluente, não é observado com freqüência, havendo um 

pequeno acréscimo no perfil B nos meses que coincide com as férias escolares, quando a 

cidade recebe grupos de turistas oriundos principalmente das cidades vizinhas. 

 A formação de dunas embrionárias é observada apenas no perfil A (Foto 6.2), 

onde a pós-praia é bem desenvolvida, com largura variando de 70 a 100 m; no perfil B 

essa largura varia de 40 a 50 m, enquanto no perfil C apresenta em média 15 m. 
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 A formação de berma no perfil A foi incipiente, destacando os meses de outubro e 

novembro de 2000, dos 15 meses observados, apresentando altura média de 48 cm e 

inclinação de 85°. No perfis B foi observado a formação de berma nos meses de março a 

setembro de 2000 e de fevereiro a agosto de 2001. No perfil C a formação de berma 

ocorreu nos meses de abril a outubro de 2000. A altura média da berma dos perfis A e B 

foi de 80 cm e o grau de inclinação foi de 89°, evidenciando assim fases cíclicas de 

implantação de berma no perfil praial (Foto 6.3). 

Foto 6.2 – Dunas embrionárias no perfil A – Galos, 
(Foto da autora 08/2001). 

Foto 6.3 – Berma no perfil B – Galinhos, (Foto 
da autora 09/2000). 

6.2.2 – Estirâncio. 

 A presença de minerais pesados é observada em todos os perfis. As estruturas 

sedimentares como marcas de ondas, marcas de corrente, canaletas e marcas de 

escorregamento ocorrem predominantemente nos perfis B e C. A linha de deixa é 

observada nos três perfis e em todos os meses estudados. As cúspides praiais só ocorrem 

no perfil A, apresentando uma eqüidistância média de 25 m; a presença de arenitos 

praiais “beachrock” também é observada neste perfil (Fotos 6.4 a 6.11). 
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Foto 6.4 - Minerais pesados, (Foto da autora 
06/2000).

 Foto 6.5 - Marcas de ondas, (Foto da autora 
08/2001).

 Foto 6.6 - Marcas de corrente, (Foto da autora 
08/2001).

 Foto 6.7 – Canaleta, (Foto da autora 02/2001). 

Foto 6.8 - Marcas de escorregamento, (Foto da 
autora 08/2000). 

Foto 6.9 - Linha de deixa, (Foto da autora 
04/2001).
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Foto 6.10 - Cúspides praiais, (Foto: 
Chaves 03/2001). 

Foto 6.11 – Beachrocks, (Foto da autora 
01/2001).

 A inclinação da zona do estirâncio no perfil A variou de 3° a 9°, no perfil B os 

valores aumentaram de 5° a 12°, e no perfil C a inclinação média foi de 8°. Sendo o perfil 

A o que apresentou as menores inclinações com médias de 6° (Foto 6.12). 

Foto 6.12 – Inclinação do perfil B, (Foto da 
autora 05/2001).

A interferência antrópica no setor de estirâncio foi observada nas proximidades do 

perfil A – Galos, onde a população e a própria prefeitura retiram fragmentos dos 

beachrocks para utilizar na construção civil, provocando erosão localizada (Fotos 6.13a e 

6.13b).
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Foto 6.13a – Remoção e acúmulo de fragmentos de 
beachrocks, (Foto: Melo, 07/2001). 

Foto 6.13b – Utilização dos fragmentos de 
beachrocks para construção, (Foto: Melo, 07/2001).

6.2.3 – Antepraia. 

 Na antepraia, as ondas dominantes foram do tipo mergulhante em todos os perfis. 

É digno de nota a ausência de interferência antrópica e poluição neste compartimento 

(Foto 6.14). 

Foto 6.14 – Onda do tipo mergulhante no ponto 
BC, (Foto da autora 06/2000).

6.3 – Caracterização dos Parâmetros Hidrodinâmicos. 

 O entendimento dos processos hidrodinâmicos é de fundamental importância para 

a compreensão das modificações ocorridas nas regiões litorâneas, provocados por agentes 

modeladores como os ventos, as marés, as correntes litorâneas e as ondas. 

 Os levantamentos de dados hidrodinâmicos ocorreram entre os meses de junho de 

2000 a agosto de 2001. Excepcionalmente no mês de novembro de 2000 foram coletados 

dados nas quatro fases da lua (06/11/2000 crescente, cheia 10/11/2000, minguante 

19/11/2000 e nova 26/11/2000), onde todas as observações foram realizadas sempre na 
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hora da preamar de acordo com as tábuas de maré do Porto de Macau/RN (DHN). Para 

executar este levantamento foram determinados dois pontos de observação: ponto AB e 

ponto BC, localizados entre os perfis praiais como pode ser observado na Figura 6.1. Os 

parâmetros observados foram: altura das ondas, período das ondas, velocidade da 

corrente litorânea, direção dos ventos, direção da corrente litorânea e o ângulo de 

incidência das ondas, o qual a metodologia utilizada para obter cada parâmetro encontra-

se descritos no Capítulo 2. 

6.3.1 – Hidrodinâmica no Ponto AB. 

O ponto de observação AB localiza-se entre o perfil A - Galos e o perfil B – 

Galinhos Figura 2.4. Este setor da praia é caracterizado pela existência de uma extensa 

linha de beachrock na zona de estirâncio, com largura variando de 10 a 15 m, se 

estendendo do ponto de observação AB até o ponto do perfil A – Galos (Foto 6.15).

Foto 6.15 – Vista 
aérea mostrando local 
do ponto AB, desta-
cando beachrocks,
(Foto: Silveira 
10/2000).

No ponto AB a maior altura de onda foi 62 cm, observada no mês de fevereiro de 

2001, e a menor altura de onda na maré de sizígia de lua cheia foi de 9 cm no mês de 

agosto do mesmo ano (Figura 6.2). Nas observações executadas no mês de novembro foi 

registrado o maior valor de altura de onda com 35 cm, na fase de lua minguante 

(19/11/2000).
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Figura 6.2 – Altura das 
ondas nos pontos de 
observações AB e BC, 
mostrando os valores 
mensais nas marés de 
sizígia de lua cheia.

O maior período das ondas foi registrado no mês de abril de 2001 com 8,1 

segundos e o menor no mês de junho de 2001, com 5,1 segundos para as marés de sizígia 

(Figura 6.3). Entretanto, foi na fase de lua minguante que se registrou o maior período de 

onda de todos os meses observados registrando um período acima de 12,0 segundos.  

Figura 6.3 – Período 
entre as ondas nos 
pontos de observação 
AB e BC, mostrando os 
valores mensais nas 
marés de sizígia de lua 
cheia.

A maior velocidade da corrente litorânea foi observada no mês de janeiro de 2001, 

com 1,02 m/s, e a menor velocidade foi registrada em agosto de 2001, com 0,09 m/s 

(Figura 6.4). No mês de novembro a maior velocidade da corrente registrada foi na fase 

da lua minguante, chegando a ultrapassar todos os valores registrados nas marés de 

sizígia, atingindo velocidades acima de 1,6 m/s. 
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Figura 6.4 – Velocidade 
da corrente litorânea 
nos pontos de 
observação AB e BC, 
mostrando os valores 
mensais nas marés de 
sizígia de lua cheia.

A proveniência dos ventos no ponto de observação AB variou entre os quadrantes 

NE e SE, embora tendo sido observado, no mês de julho de 2000, ventos provenientes do 

quadrante NW, entretanto os ventos vindo de NE, E e SE foram os que predominaram no 

total dos meses observados (Figura 6.5). 

Figura 6.5 – Direção 
dos ventos no ponto 
de observação AB, 
mostrando os 
valores mensais nas 
marés de sizígia de 
lua cheia. 

O sentido da corrente litorânea variou entre 210° (SW) e 351° (NW); vale 

salientar que, durante os 15 meses monitorados, apenas no mês de junho de 2000 o 

sentido da corrente observada esteve orientado no quadrante SW. Em todos os outros 

meses, o sentido da corrente litorânea observada esteve sempre no quadrante NW (Figura 

6.6).
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Figura 6.6 – Sentido 
da corrente litorânea 
no ponto de 
observação AB, 
mostrando os 
valores mensais nas 
marés de sizígia de 
lua cheia.

O ângulo de incidência das ondas variou entre 0° no mês de março de 2001 (ondas 

paralelas a linha de costa) e 30°, no mês de janeiro de 2001 (Figura. 6.7). 

Figura 6.7 – Ângulos 
de incidência das ondas 
no ponto de observação 
AB, mostrando os 
valores mensais nas 
marés de sizígia de lua 
cheia.

A variação no ângulo de incidência e no sentido da corrente pode ser atribuída às 

alterações sofridas pelas frentes de ondas, que ao atingirem os beachrocks sofrem 

difração. Por este mesmo motivo, é observada a presença de cúspides praiais no ponto de 

observação AB, cuja eqüidistância média entre elas é de 25 m. 
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6.3.2 – Hidrodinâmica no Ponto BC. 

O ponto de observação BC encontra-se localizado entre o perfil B – Galinhos e o 

perfil C – Farol, Figura 6.1. Este setor da praia é caracterizado por uma enseada, que em 

alguns meses do ano forma uma barra arenosa na porção do estirâncio (Foto 6.16). 

Foto 6.16 – Vista aérea 
mostrando o ponto de 
observação BC, destacando 
a formação de barra arenosa 
na porção do estirâncio do 
perfil B, (Foto: H.Vital 
10/2002).

As maiores ondas com 44 cm de altura foram observadas no mês de junho de 

2000, enquanto as menores alturas com 6 cm, foram registradas no mês de abril de 2001, 

como mostra a Figura 6.2.  

O maior período entre as ondas (10,9 s) foi registrado no mês setembro de 2000, e 

o menor (6,4 s), no mês de agosto de 2000, como pode ser observado na Figura 6.3. 

A maior velocidade da corrente litorânea observada foi de 1,05 m/s, no mês de 

maio de 2001, e a menor de 0,05 m/s em agosto de 2000, como mostra a Figura 6.4. 

A direção dos ventos neste ponto de observação também variou entre os 

quadrantes SE e NE, a exceção do mês de maio de 2001, quando os ventos foram 

provenientes do quadrante NW (Figura 6.8). 
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O sentido da corrente litorânea se manteve entre os quadrantes SW e NW, 

variando de 240° a 296° durante todo o período de monitoramento, sendo a maioria das 

observações ocorridas no sentido NW (Figura 6.9). 

Figura 6.9 – Sentido da 
corrente litorânea no 
ponto de observação BC, 
mostrando os valores 
mensais nas marés de 
sizígia de lua cheia.

O ângulo de incidência das ondas no ponto BC de observação foi de 5° no mês de 

agosto de 2000 e em janeiro de 2001 foi registrado o maior ângulo de incidência com 40° 

(Figura 6.10).

Figura 6.8 – Direção 
dos ventos no ponto 
de observação BC, 
mostrando os 
valores mensais nas 
marés de sizígia de 
lua cheia.
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6.4 – Caracterização Sedimentológica. 

 As características granulométricas de sedimentos vêm sendo empregadas como 

ferramenta vantajosa para o entendimento da dinâmica sazonal de ambientes 

sedimentares costeiros recentes (Bittencourt et al., 1987), e para a caracterização dos 

processos deposicionais (Sagga, 1992). Estas características dizem respeito a um 

conjunto de parâmetros estatísticos que representam a distribuição granulométrica de 

sedimentos tais como: Média, Desvio Padrão, Assimetria e Curtose. As transformações 

ocorridas, construtivas ou erosivas, nos perfis de praia, são seguidas de mudanças no 

padrão textural dos sedimentos ao longo do perfil costeiro (Bittencourt et al. 1987; 

Medina et al., 1994). 

 Segundo Komar (1976), as variações texturais observadas nos sedimentos 

litorâneos, podem estar relacionadas com as mudanças na energia de ondas, taxas de 

transporte e a influência de diferentes fontes de sedimentos ao longo da praia. Já a 

distribuição espacial dos sedimentos e a granulometria em um determinado trecho da 

costa, contém informações importantes no que diz respeito à fonte dos sedimentos 

(Guillén & Jimenez, 1995). 

 Medina et al. (1994), mostrou a relação entre o perfil de praia e os parâmetros 

texturais e afirma que os mesmos estão ligados às variações morfológicas no perfil 

costeiro, espacial, e temporalmente. Tais variações alteram de forma direta a distribuição 

Figura 6.10 – Ângulo de 
incidência das ondas no 
ponto de observação BC, 
mostrando os valores 
mensais nas marés de 
sizígia de lua cheia.
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de sedimentos ao longo de um perfil de praia e, por conseqüência, interferem nos 

processos hidrodinâmicos, os quais tendem a modificar a granulometria dos sedimentos. 

A finalidade dos estudos sedimentológicos realizados na área foi classificar os 

sedimentos que representam o ambiente praial, estudando sua granulometria por 

intermédio dos parâmetros estatísticos (Mediana, Média, Selecionamento, Assimetria e 

Curtose), obtendo-se as seguintes classificações: a) Classificação pela freqüência simples; 

b) Classificação pela média; c) Classificação textural de Folk & Ward (1957). A partir 

destes dados, obteve-se recursos para uma correlação entre as características texturais dos 

sedimentos e os vários ambientes que compõem a dinâmica deposicional. 

 O estabelecimento de parâmetros para uso na identificação e caracterização do 

ambiente são objetivos das análises sedimentológicas. A medida de tendência central, 

também chamada de média, constitui-se possivelmente, o parâmetro estatístico mais 

importante. A granulometria média de um sedimento é relevante porque indica a ordem 

de magnitude do tamanho das partículas. Define a granulometria que separa a amostra 

analisada em suas metades em peso, correspondendo a 50% da distribuição sobre os 

gráficos de freqüências acumulativas. 

 O grau de dispersão média das curvas indica a tendência dos grãos se distribuírem 

em torno do valor médio. Alguns agentes geológicos, como os ventos, podem atuar de tal 

modo a selecionar as partículas em função da sua granulometria. 

 A assimetria é representada pelo afastamento do diâmetro médio (média geral do 

tamanho dos sedimentos) da mediana (valor que ocupa o meio de uma série). Vale 

salientar que quando o diâmetro médio e a mediana se sobrepõem, temos uma 

distribuição simétrica, não existindo dessa forma a assimetria. A razão entre as dispersões 

da parte central e das caudas das curvas é definida como curtose. Segundo Manson & 

Folk (1958), a assimetria e a curtose são os melhores parâmetros para diferenciação do 

ambiente. Valores extremos de curtose repassam a idéia de que o ambiente foi mais 

eficiente para promover a seleção do que o ambiente atual de deposição. 

 Com o objetivo de caracterizar os sedimentos praiais de Galinhos, foram 

executadas amostragens em 21 meses ao longo dos três (3) perfis topográficos, descritos 

anteriormente (Figura 6.1). As amostras foram coletadas em três compartimentos do 

perfil praial: pós-praia, estirâncio e antepraia (Foto 6.1), sempre na maré de baixa-mar. A 
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amostragem se limitou aos primeiros 5 cm superficiais, de forma a caracterizar apenas o 

momento de deposição atual. Todas as amostras foram acondicionadas em sacos 

plásticos, devidamente etiquetadas e levadas ao laboratório para os procedimentos 

laboratoriais.

 A metodologia utilizada para as análises granulométricas foi à proposta por 

Suguio (1973), descrita no Capítulo 2. 

6.4.1 – Caracterização dos Sedimentos dos Perfis Praiais de Galinhos. 

Os meses mais representativos das variações sazonais, verão e inverno, são a 

seguir descritos detalhadamente. O período de verão é representado pelos meses de 

janeiro e fevereiro de 2000 e 2001, e o período de inverno pelos meses de julho e agosto 

de 2000 e 2001. Durante o mês de novembro de 2000 as amostras foram coletadas nas 

quatro diferentes fases da lua (crescente, cheia, minguante e nova), para observar o 

comportamento dos sedimentos de acordo com o ciclo lunar. 

Visando uma melhor ordenação e compreensão da análise granulométrica dos 

sedimentos, apresentamos a seguir a análise individual de cada setor morfológico do 

perfil praial: pós-praia, estirâncio e antepraia. 

6.4.1.1 – Perfil A – Galos. 

 No setor de pós-praia as amostras apresentaram composição semelhante (areia 

com cascalho esparso) tanto no verão como no inverno. Em relação ao grau de seleção, as 

amostras apresentaram-se moderadamente selecionadas no verão de 2000, enquanto no 

mesmo período do ano seguinte apresentaram-se pobremente selecionadas; já no período 

de inverno foi observada a predominância de sedimentos moderadamente selecionados. 

As medidas de curtose geraram distribuições que variaram de platicúrtica a muito 

leptocúrtica durante o período de verão, indicando prováveis ciclos de remoção e 

deposição. Enquanto no inverno a curtose apresentou variação entre platicúrtica e 

mesocúrtica. A assimetria mostrou-se sempre positiva ou muito positiva, sugerindo, 

assim, um estágio deposicional de sedimentos finos (Anexo 4). As curvas acumulativas 

apresentaram baixo grau de dispersão, indicando transporte atuante por saltação com 

influência do transporte por suspensão. (Figura 6.11A e 6.11D). 
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No estirâncio, durante o período de verão, houve uma predominância de areia com 

cascalho esparso, com grãos bem selecionados. No período de inverno os sedimentos 

variaram de muito bem selecionados a pobremente selecionados. A curtose apresentou-se 

leptocúrtica no verão de 2000 e muito leptocúrtica em 2001. Já no período de inverno 

esta variou de mesocúrtica a muito leptocúrtica, enquanto a assimetria muito positiva 

predominou durante os meses monitorados, evidenciando um estágio de deposição de 

material fino (Anexo 4). As curvas acumulativas apresentaram-se bastante semelhantes 

exceto no mês de janeiro de 2000, onde a curva difere das demais por apresentar alto 

grau de dispersão. As curvas de inverno mostraram-se com moderado grau de dispersão e 

transporte predominante por saltação (Figura 6.11B e 6.11E). 

 Na zona de antepraia, durante o período de verão, o tamanho dos grãos variou de 

areia com cascalho esparso a areia siltosa, com o grau de seleção oscilando de muito bem 

selecionado a pobremente selecionada. No inverno houve a predominância de areia 

lamosa com cascalho esparso a areia siltosa, variando de muito bem selecionadas a 

moderadamente selecionadas. 

 A curtose variou de platicúrtica a muito leptocúrtica no verão e de mesocúrtica a 

muito leptocúrtica no inverno. Com relação à assimetria, no período de verão, esta variou 

desde muito negativa a muito positiva, e no período de inverno ocorreu uma 

predominância da assimetria negativa, indicando que neste período ocorreu uma maior 

deposição de sedimentos grossos (Anexo 4). As curvas de verão se comportaram como as 

da zona de estirâncio, apresentando uma anomalia no mês de janeiro de 2000 (verão), 

onde o transporte é predominantemente por saltação seguido de transporte por suspensão, 

enquanto nos meses de inverno ocorreu uma pequena dispersão dos grãos, permanecendo 

o mesmo tipo de transporte (Figura 6.11C e F). 
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Figura 6.11 - Curvas das freqüências acumuladas dos três setores morfológicos do perfil praial (pós-
praia, estirâncio e antepraia) do perfil – A Galinhos. Sendo (A,B e C) perfis de verão e (D, E e F) perfis 
de inverno.

6.4.1.2 – Perfil B – Galinhos. 

 No setor de pós-praia ocorreu predominância de areia, sendo observado areia com 

cascalho esparso apenas no verão de 2001. O grau de seleção foi moderadamente 

selecionado durante todo o monitoramento. As medidas de curtose oscilaram entre 

mesocúrtica a leptocúrtica no verão e predominantemente platicúrtica no inverno. A 

assimetria comportou-se predominantemente como muito positiva nos meses de verão, 

sugerindo assim um estágio deposicional de sedimentos finos; já nos meses de inverno a 

assimetria apresentou variação de negativa a positiva (Anexo 5). As curvas acumulativas 

não mostraram alteração relevante durante períodos de verão e inverno, quando 

comparadas entre si, evidenciando um transporte de sedimentos principalmente por 

saltação e um pequeno percentual por rolamento e suspensão. (Figura 6.12A e 6.12D). 
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 Na zona de estirâncio os sedimentos apresentaram predominantemente 

granulometria areia com cascalho esparso. O grau de seleção variou de bem selecionada a 

pobremente selecionada no verão e de muito bem selecionada a moderadamente 

selecionada no inverno, evidenciando que no período de inverno o grau de seleção foi 

maior. A curtose apresentou-se muito leptocúrtica no verão, enquanto no inverno 

oscilaram entre leptocúrtica a extremamente leptocúrtica, sugerindo uma grande 

uniformidade energética no ambiente. A assimetria variou de muito negativa a muito 

positiva no verão e no inverno de assimetria negativa a positiva, ocorrendo um mês 

aproximadamente simétrico (julho de 2000), como pode ser observado no Anexo 5. As 

curvas acumulativas exibiram alto grau de dispersão nos meses de verão e baixo grau de 

dispersão nos meses de inverno, evidenciando o transporte por saltação no verão e por 

rolamento no inverno (Figura 6.12B e 6.12E). 

 No setor de antepraia os sedimentos apresentaram-se constituídos por areia e areia 

siltosa no período de verão, e gradam de areia lamosa com cascalho esparso à areia 

siltosa no período de inverno, muito bem selecionados. 

 A curtose, durante o verão, apresentou-se predominantemente leptocúrtica, 

enquanto no inverno oscilou entre os extremos de mesocúrtica a muito leptocúrtica, 

indicando prováveis ciclos de remoção e deposição. A assimetria oscilou de muito 

negativa a positiva, tanto no verão como no inverno, (Anexo 5), evidenciando assim 

estágios deposicionais de sedimentos grossos e finos. As curvas cumulativas para este 

setor apresentaram um baixo grau de dispersão durante o período de verão, indicando que 

o transporte predominante foi por saltação, com incipiente influência do transporte por 

suspensão (Figura 6.12C), enquanto no período de inverno observa-se uma pequena 

dispersão, indicando que o transporte foi predominantemente por saltação. (Figura 

6.12F).
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Figura 6.12 – Curvas das freqüências acumuladas dos três setores morfológicos do perfil praial (pós-
praia, estirâncio e antepraia) do perfil – B Galinhos. Sendo (A, B e C) perfis de verão e (D, E e F) perfis 
de inverno.

6.4.1.3 – Perfil C – Farol. 

 No setor de pós-praia, de acordo com a mediana, os sedimentos são classificados 

como areia com grãos moderadamente selecionados, durante todos os meses 

monitorados. A curtose, no período de verão variou de platicúrtica a mesocúrtica, 

enquanto no inverno passou pelos extremos de platicúrtica a muito leptocúrtica, com 

predominância desta última. A assimetria, no período de verão, variou de positiva a 

muito positiva (Anexo 6), sugerindo possível deposição de finos. As curvas cumulativas 

mostraram um grau de dispersão baixo e o transporte atuante foi predominantemente por 

saltação e secundariamente por suspensão, tanto no verão com no inverno (Figura 6.13A 

e 6.13D). 
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 Na zona de estirâncio os tamanhos dos grãos são representados por areia com 

cascalho esparso tanto no período de verão quanto no de inverno. O grau de seleção 

variou de moderadamente selecionado no período de verão, a bem selecionado no 

período de inverno, mostrando um caráter sazonal quanto ao grau de seleção. A curtose 

apresentou distribuições platicúrtica a muito leptocúrtica sendo esta última a 

predominante nos meses monitorados. A assimetria variou de muito negativa a positiva 

tanto no verão como no inverno (Anexo 6). As curvas acumulativas mostraram um alto 

grau de dispersão durante o período de verão; no período de  inverno o grau de dispersão 

foi moderado e o transporte por saltação predominante em todos os meses monitorados, 

seguido por suspensão incipiente (Figura 6.13B e 6.13E). 

 No setor de antepraia o tamanho dos grãos variou de areia com cascalho esparso a 

cascalho arenoso no período de verão e de areia a cascalho esparso no período de 

inverno. O grau de selecionamento foi predominantemente pobremente selecionado no 

período de verão e bem selecionado no período de inverno. A curtose variou de 

platicúrtica a muito leptocúrtica nos meses monitorados. A assimetria muito negativa foi 

predominante durante o verão enquanto a assimetria positiva predominou durante o 

inverno (Anexo 6). 

 As curvas acumulativas de verão mostraram-se altamente dispersas entre os meses 

de janeiro e fevereiro dos dois anos monitorados, indicando transporte por 

saltação/suspensão. Durante os meses de inverno a mesma tendência foi mantida, exceto 

no mês de agosto de 2001, que mostrou maior dispersão com relação às demais curvas 

(Figura 6.13C e 6.13F). 
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Figura 6.13 - Curvas das freqüências acumuladas dos três setores morfológicos do perfil praial (pós-praia, 
estirâncio e antepraia) do perfil – C Farol. Sendo (A,B e C) perfis de verão e (D, E e F) perfis de inverno. 

6.4.2 – Caracterização Sedimentológica dos Perfis Praiais de Galinhos no Mês de 

Novembro de 2000 de Acordo com as Fases da Lua: Crescente (04/11/00), Cheia 

(10/11/00); Minguante (19/11/00) e Nova (26/11/00). 

6.4.2.1 – Perfil A – Galos.

 Os sedimentos do pós-praia não mostraram variação quanto à mediana e ao grau 

de seleção durante as diferentes fases da lua, sendo classificados nas quatro fases como 

areia com cascalho esparso, moderadamente selecionados. Quanto à curtose foram 

classificados como leptocúrtica, exceto na fase de lua cheia onde foram classificadas 

como muito leptocúrtica. Apresentaram assimetria muito positiva, com exceção da fase 

de lua nova que apresentou assimetria positiva, indicando possível deposição neste setor, 
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durante todo o mês de novembro (Anexo 4). As curvas acumulativas apresentaram baixo 

grau de dispersão e indicam transporte por saltação. (Figura 6.14A). 

Figura 6.14 - Curvas das freqüências acumuladas dos três setores morfológicos do perfil A, nas quatro 
fases da lua no mês de novembro de 2000. A) pós-praia, B) estirâncio e C) antepraia.  

 No estirâncio os sedimentos apresentaram uma predominância de areia, com 

exceção da lua nova que apresentou areia com cascalho esparso. Na fase de lua cheia os 

sedimentos apresentaram-se bem selecionado, enquanto nas demais fases da lua o 

selecionamento foi moderado. A curtose e a assimetria mostraram variação de acordo 

com as diferentes fases da lua: na lua crescente os sedimentos apresentaram curtose 

leptocúrtica e assimetria muito negativa; na lua cheia apresentaram curtose leptocúrtica e 

assimetria negativa; na lua minguante curtose platicúrtica e assimetria aproximadamente 

simétrica; e na lua nova leptocúrtica com assimetria muito positiva (Anexo 4), podendo 

ser interpretada como um estágio de remoção para deposição de material fino. As curvas 

acumulativas apresentaram alto grau de dispersão indicando transporte por saltação 

(Figura 6.14B). 

 No setor de antepraia os sedimentos foram classificados como areia com cascalho 

esparso, moderadamente selecionado, muito leptocúrtica e assimetria muito negativa 

durante a fase de lua crescente, passando a areia lamosa com cascalho esparso, muito 

bem selecionado, leptocúrtica e a assimetria positiva na fase de lua cheia; areia siltosa, 

bem selecionada, mesocúrtica e aproximadamente simétrica na fase de lua minguante e 

como areia com cascalho esparso, bem selecionada, leptocúrtica e aproximadamente 
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simétrica durante a fase de lua nova (Anexo 4). A variação da assimetria entre muito 

negativa a positiva, indica moderada variação de energia. As curvas mostraram-se 

dispersas quando comparadas as quatro fases da lua. O transporte de sedimentos ocorreu 

principalmente por saltação e um pequeno percentual por rolamento e suspensão (Figura 

6.14C).

6.4.2.2 – Perfil B – Galinhos. 

 No setor de pós-praia os sedimentos foram classificados predominantemente como 

areia com cascalho esparso, e como areia apenas na fase de lua minguante. O grau de 

seleção em todas as fases da lua foi moderadamente selecionada e a curtose variou de 

platicúrtica a leptocúrtica, com a assimetria predominantemente positiva, chegando a 

muito positiva na fase de lua crescente, indicando que ocorreu deposição de material fino 

(Anexo 5). As curvas acumulativas mostraram-se com baixo grau de dispersão e 

evidenciaram um transporte principalmente por saltação (Figura 6.15A). 

 Na zona de estirâncio assim como no pós-praia a predominância foi de areia com 

cascalho, com ocorrência de areia apenas no período de lua cheia. O grau de seleção 

predominante foi o pobremente selecionado, a exceção da fase de lua cheia em que os 

sedimentos foram classificados como muito bem selecionado. A curtose por sua vez foi 

bem variada, tendo se apresentado na fase da lua crescente e na fase de lua cheia como 

leptocúrtica, na lua minguante como mesocúrtica e na lua nova como muito platicúrtica, 

indicando mudanças de condições energéticas do ambiente. A assimetria variou de muito 

positiva nas luas de quadratura (crescente e minguante) a assimetria muito negativa nas 

luas de sizígia (cheia e nova), confirmando a indicação de mudança na variação de 

energia (Anexo 5). As curvas acumulativas mostraram baixo grau de dispersão, com 

exceção da lua cheia. O transporte por sua vez foi por saltação e suspensão (Figura 

6.15B).

 No setor de antepraia, do perfil B, os sedimentos foram classificados 

predominantemente como areia, com exceção da fase da lua crescente em que os 

sedimentos passaram a areia lamosa com cascalho. Quanto ao grau de seleção, nas quatro 

fases da lua, observou-se uma variação nos sedimentos de muito bem selecionados a 

pobremente selecionados. A curtose predominante foi a leptocúrtica, exceto na lua 
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crescente, que foi platicúrtica. A assimetria variou de muito positiva nas luas crescente e 

cheia e aproximadamente simétrica na fase da lua minguante, refletindo respectivamente, 

uma alternância entre períodos de remoção e deposição de partículas finas (Anexo 5). As 

curvas acumulativas mostraram-se bastante semelhantes exceto na fase da lua crescente. 

O transporte foi predominante por saltação sendo também evidenciado o transporte por 

suspensão (Figura 6.15C). 

Figura 6.15 - Curvas das freqüências acumuladas dos três setores morfológicos do perfil B: nas quatro 
fases da lua no mês de novembro de 2000. A) pós-praia, B) estirâncio e C) antepraia.

6.4.2.3 – Perfil C – Farol. 

 No pós-praia a classificação pela mediana foi de areia em todas as fases da lua. Da 

mesma forma, o grau de selecionamento foi moderadamente selecionada em todas as 

fases da lua. Entretanto a curtose apresentou-se platicúrtica na lua nova e crescente, 

mesocúrtica na lua cheia e muito platicúrtica na lua minguante. Apresentou grau de 

assimetria positiva na lua crescente, assimetria muito positiva nas luas cheia e minguante 

e aproximadamente simétrica na lua nova (Anexo 6). As curvas acumulativas mostraram-

se com baixo grau de dispersão e o seu transporte por saltação (Figura 6.16A). 
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Figura 6.16 - Curvas das freqüências acumuladas dos três setores morfológicos do perfil C: nas quatro 
fases da lua no mês de novembro de 2000. A) pós-praia, B) estirâncio e C) antepraia. 

O estirâncio apresentou variações nas diversas fases da lua, tendo os sedimentos 

sidos classificados como areia com cascalho esparso nas fases de lua crescente e cheia, e 

como areia nas fases de lua minguante e nova, moderadamente selecionados, à exceção 

da lua nova que se apresentaram bem selecionado. A curtose, por sua vez, foi platicúrtica 

nas fases de lua crescente e minguante e muito leptocúrtica a leptocúrtica nas fases da lua 

cheia e nova, respectivamente. A assimetria foi negativa na lua crescente, positiva na lua 

cheia e muito positiva nas fases de lua minguante e nova (Anexo 6). As curvas 

acumulativas mostraram alto grau de dispersão mostrando padrões semelhantes para as 

fases de lua nova e crescente e para as fases de lua cheia e minguante. O transporte 

predominante foi por saltação (Figura 6.16B). 

 Os sedimentos da zona de antepraia foram classificados como areia com cascalho 

esparso em todas as fases da lua, enquanto o grau de selecionamento e a curtose 

apresentaram variações, entre moderadamente selecionados e muito leptocúrtica na lua 

crescente, bem selecionados e leptocúrtica na lua minguante e muito bem selecionados e 

leptocúrtica na lua nova. A assimetria predominante nas luas minguante e nova foi a 

muito negativa, e negativa nas fases da lua crescente e cheia (Anexo 6). As curvas 

acumulativas mostraram uma moderada dispersão, mas todas mostraram a mesma 

tendência, e o transporte predominante foi por saltação (Figura 6.16C). 
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6.5 – Caracterização Morfodinâmica. 

 Além dos extremos refletivos e dissipativo, já sugeridos por Guza & Inman 

(1975), identificados com base no parâmetro dimensionador do surfe, Wright & Short 

(1984) identificaram outros quatro tipos intermediários de praia, formados por elementos 

de ambos os extremos. Tipicamente os seis estágios praiais podem ser descritos como se 

segue:

Dissipativo – apresenta zona de surfe muito desenvolvido com baixo gradiente 

topográfico e elevado estoque de areia, sendo também baixo o gradiente da praia. Ocorre 

sob condições de ondas altas e de elevada esbeltez e na presença de sedimentos de 

granulometria fina. A arrebentação é deslizante e há uma progressiva dissipação de 

energia da onda ao longo de uma larga porção do perfil. Normalmente não apresenta 

correntes de retorno muito freqüentes. 

Refletivo – apresenta elevado gradiente da praia e do fundo marinho adjacente, 

praticamente elimina a zona de surfe. Apresenta uma berma de praia elevada decorrente 

da velocidade de espraiamento da onda. O estoque de areia na zona submarino é baixo, o 

processo de quebra da onda é geralmente ascendente ou mergulhante, e na face praial 

observa-se a presença de cúspides. Em condições de energia extremamente baixa nota-se, 

na porção superior da face praial, uma berma bem desenvolvida e linear. Comumente a 

granulometria é grossa, apresentam sempre um processo erosivo. 

Intermediário – O estágio intermediário envolve tanto processos do estágio 

dissipativo como do refletivo, por isso torna-se bem mais complexo a sua identificação. 

São marcadas pela migração de bancos arenosos submersos, da zona de arrebentação em 

direção as praias, o que, por sua vez, é uma resposta às variações das características 

hidrodinâmicas. Pode ocorrer a presença de cúspides, marcando a existência de correntes 

de retorno. O estoque de sedimentos da pós-praia é maior do que na zona de surfe. O 

estirâncio é geralmente bastante amplo e com declividade menor do que 10° (Muehe, 

1994).

 Os estágios de bancos e calhas longitudinais (BCL), banco e praia de cúspide 

(BPC) podem se desenvolver a partir de um perfil dissipativo numa seqüência acrecional. 

O estágio de bancos transversais (BT) se desenvolvem preferencialmente, em seqüências 
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acrecionais quando as extremidades dos bancos em forma de cúspide, se juntam a face da 

praia. E o terraço de baixa mar (TBM) é caracterizado por uma acumulação plana de 

areia, no nível da baixa mar ou um pouco abaixo, moderadamente dissipativa e limitada 

por uma face de praia mais íngreme e refletiva durante a preamar (Muehe, 1994). 

 A relação entre o estágio de uma praia, as características das ondas e dos 

sedimentos foi estabelecidas por Wright & Short (1984), utilizando o parâmetro Ômega 

( ) de Dean (1973), definido pela fórmula: 

Onde:
Hb = altura da onda na zona de arrebentação  

s = velocidade da sedimentação de grão 
T = período de onda  

 Os valores médios de , para os diversos estados, foram fixados por Wright et al.

(1985):

Estado Desvio Padrão 

Refletivo < 1,5 _ 

Terraço de baixa mar (TBM) 2,40 0,19 

Bancos transversais (BT) 3,15 0,64 

Banco e praia de cúspides (BPC) 3,50 0,76 

Banco e calha longitudinais (BCL) 4,70 0,93 

Dissipativo > 5,5 _ 

 Aplicando os parâmetros Ômega ( ) de Dean (1973), para classificar dois pontos 

de observação AB e BC da praia de Galinhos, obteve-se valores médios de ômega ( )

variando de 0,52 a 4,8 para o ponto AB e de 0,21 a 2,49 para o ponto BC (Anexo 7). Foi 

determinado o estado morfodinâmico nos dois pontos de observação como mostra a 

Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 – Resultados do estado morfodinâmico nos pontos de observação 

hidrodinâmica AB e BC, conforme os parâmetros de Dean (1973). 

Período da observação na maré de sizígia de 
lua cheia e nas 4 fases da lua do mês de 
novembro

Estado morfodinâmico no 
ponto AB 

Estado morfodinâmico no 
ponto BC 

Jun/2000 (inverno)  Intermediária (TBM) Intermediária (TBM) 
Jul/2000 (inverno)  Intermediária (BT) Intermediária (TBM) 
Ago/2000  Intermediária (TBM) Intermediária (BT) 
Set/2000  Refletiva Refletiva 
Out/2000  Intermediária (BT) Intermediária (TBM) 
4/11/2000 (lua crescente) Refletiva Refletiva 
10/11/2000 (lua cheia)  Refletiva Refletiva 
19/11/2000 (lua minguante) Intermediária (BTM) Refletiva 
26/11/2000 (lua nova) Refletiva Refletiva 
Dez/2000 Refletiva Refletiva 
Jan/2001 (verão)  Refletiva Refletiva 
Fev/2001 (verão)  Intermediária (BPC) Refletiva 
Mar/2001  Intermediária (TBM) Intermediária (TBM) 
Abr/2001  Intermediária (BCL) Refletiva 
Mai/2001  Intermediária (TBM) Intermediária (TBM) 
Jun/2001 (inverno)  Refletiva Refletiva 
Jul/2001 (inverno)  Refletiva Refletiva 
Ago/2001 Refletiva Refletiva 

 No ponto de observação de hidrodinâmica AB a praia foi classificada como 

intermediária e refletivo, sendo o estágio intermediário o que ocorre mais vezes, para as 

marés de sizígia de lua cheia. Nas observações executadas no mês de novembro de 2000, 

para as quatro fases da lua, o estágio refletivo foi predominante, mas não constante 

mostrando variações temporais muito curtas (semanal). Os resultados do ponto de vista 

sazonal (verão e inverno), mostraram que no ano de 2000, durante os meses que 

representam o período de inverno (junho e julho), a praia foi classificada como 

intermediária (BTM) E (BT), respectivamente enquanto que no mesmo período do ano 

seguinte a praia encontrava-se no estagio refletivo, mostrando novamente mudanças no 

comportamento morfodinâmico da praia desta vez ocorridas no período de um ano. O 

período de verão, representado pelos meses de janeiro e fevereiro de 2001, foram 

classificados como refletivos. 

 No ponto BC de observação da hidrodinâmica, praia foi classificada como estágio 

refletivo e intermediária, sendo o estágio refletivo mais freqüente. Nas observações do 

mês de novembro de 2000, constatou-se que em todas as fases da lua a praia foi 

classificada como refletivo. Do ponto de vista sazonal (verão e inverno) observou-se a 

mesma tendência do ponto AB, onde durante os meses junho e julho de 2000 (período 
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inverno) a praia foi classificada de intermediária (TBM), mudando para refletivo no 

inverno de 2001, mostrando variação anual no estágio morfodinâmico da praia. No verão 

de 2001 (janeiro e fevereiro) a praia foi classificada no estágio refletivo. 

 Vale salientar que a subida e descida semidiurna da superfície do oceano tem o 

efeito direto de modelar o nível da zona de surfe e geração das correntes de maré nas 

águas costeiras e o efeito indireto de provocar a flutuação do nível hidrostático nas 

planícies. Estes dois mecanismos modificam significativamente o comportamento 

morfodinâmico de uma praia.  

 As marés representam um nível de complexidade adicional a morfodinâmica da 

praia pela introdução de uma variação temporal (sobre o ciclo de maré) e espacial 

(através do perfil intermaré) nos processos morfodinâmicos (Masselink & Turner, 1999). 

Como foi evidenciado na classificação da praia (parâmetro de Dean) no ponto de 

observação AB, no mês de novembro de 2000, onde, na fase de lua cheia a praia foi 

classificada refletiva e na lua minguante a mesma praia passa a ser intermediária (BTM), 

voltando a refletiva na lua nova (Tabela 6.1). 

 Por isso, é importante ressaltar que o modelo de Wright & Short (1984) foi 

desenvolvido em praias cuja amplitude de maré é muito pequena (micro-maré) dominada 

por ondulações de energia moderada à alta. Diferentes das praias arenosas que 

apresentam amplitude de maré que varia de 1 a 4 m (mesomaré), como é o caso do 

presente estudo. Alguns autores acreditam que não se dispõe de dados suficientes para 

afirmar se existe uma única seqüência morfológica operante globalmente ou se existem 

diversas seqüências distintas entre si operantes em ambientes diferentes. Portanto se faz 

necessários estudos mais detalhados principalmente quanto a relação tamanho do grão e 

velocidade de sedimentação dos grãos utilizados no parâmetro de ômega, bem como um 

período de monitoramento mais longo. 
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Variações Morfológicas nos Perfis Praiais

7.1 – Apresentação. 

 Este capítulo trata dos resultados obtidos através do monitoramento de perfis 

praiais entre os meses de dezembro de 1999 a agosto de 2001, perfazendo um período de 

21 meses, como também, observações nas qua tro fases da lua do mês de novembro de 

2000, e perfis executados durante 5 horas, de hora em hora, sendo dois perfis antes da 

baixa-mar, um na hora de maré mais baixa e dois após a virada da maré. Estes dados 

estão apresentados sob a forma de um artigo aceito para publicação na revista Journal of 

Coastal Research JCR na edição especial do congresso do ICS (International Coastal 

Sedimentology) a ser realizado em março de 2004. 

Ainda neste capítulo, mostraremos uma comparação efetuada entre os dados atuais 

executados neste trabalho e os perfis executados de dezembro de 1990 a agosto de 1992, 

cedidos gentilmente pelos pesquisadores do Museu Câmara Cascudo/UFRN. 
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ABSTRACT 

LIMA, Z.M.C.; VITAL, H.; and TABOSA, W.F., 2003. Morpodynamic variability of the Galinhos Spit, 
Northeastern Brazil. Journal of Coastal Research, SI 39 (Proccendigs of the 8th International Coastal 
Symposium), pg – pg. Itajaí, SC – Brazil, ISSN 0749-0208 

Morphodynamic studies were carried on the Galinhos spit, located on the setentrional coast of the Rio 
Grande do Norte State (NE Brazil). The surveys have been conducted to monitor morphological variations 
of the beaches through time: annual, monthly and diurnal, along the Galinhos spit. Beach profiling was 
performed on three key areas along this spit: Galos Beach (profile A), Galinhos Beach (profile B) and 
Farol Beach (profile C). The field works were carried from December 1999 to August 2001. The analysis 
of the annual dataset shows that areas with beach rock lines parallel to the coast prevents morphology 
modifications. On the other hand, the other areas presents a tendency to erosion (until –2,16 m3/m/year). A 
ciclicity was also detected on the beach morphology, with the presence of longitudinal bars versus 
pronounced berms. The data set collected during a lunar cycle shows that deposition was most expressive 
during the full moon. The changes observed during the tide cycle show that modifications on the beach 
profile begins soon after the slack tide, when the tide begin to flood. The integration of the complete 
dataset is important to understand coastal erosion, as well coastal evolution on the area. 

ADITIONAL INDEX WORDS: Coastal erosion, Beach profiles, Environmental monitoring 

INTRODUCTION

Morphodynamic changes on the coastal zone are related to 
different processes such as winds, waves, currents, and from the 
interaction between them results the environment’s morphology.
It is important to mention that the monitoring of beaches with low 
degree impact, through the understanding of the morphologic and 
hydrodynamic answers of them, are considered as one of the best 
way to the understanding of the beach environment, making 
possible predictions for coastal management tasks. 

In this research line, giving emphasis to the interpretation of the 
erosional and depositional processes ongoing the shoreline, we 
can mention some works presented by ALVAREZ et al. (1981);
WRIGHT and SHORT (1984); AUBREY and ROSS (1985);
BITTENCOUT et al. (1987); MUEHE and CORREA (1989); AAGAARD,
(1991); SHORT (1991); DEAN (1991); MUEHE and ALBINO (1992);
CALLIARI and KLEIN (1993); MASSELINK and SHORT (1993); SHORT 

and AAGAARD (1993); PILKEY et al. (1993); TOMAZELLI et al.
(1996); ANTHONY (1998); GORMAN et al. (1998); FINKL JR. (1994)
among others. Most of these works were performed taking in 
account different tidal-range, grain-size variations and wave 

energy. However, most of them were carried on high latitude areas 
and data from tropical areas are lacking. 

This way, this work consists of the morphodynamic monitoring 
of beaches in the spit of Galinhos, along 21 months of observation 
(12/1999 to 08/2001). This sandy spit has an east-west direction, 
with approximately 10 km length and medium width of 550 m. 
The aim of this research is focused on the understanding of 
beaches profile variability in different temporal scales: annual, 
monthly and daily, along a tropical spit.  Moreover all data were 
stored on a Geographical Database for generation of Oil-Spill 
Environmental Sensitivity Maps, and for integrated costal zone 
management.

The profile of a beach changes with the acquisition or loss of 
sand, according to the energy of the waves, in other words, 
according to alternations between good time (sedimentation) and 
storm (erosion) MUEHE (1994). Thus, response to energy 
variations may be traced through changes in morphology and 
sediments.

The study site is inserted in a tropical recent coastal landscape, 
located in the septentrional coast of the Rio Grande do Norte State 
northeast of Brazil (Fig. 1). It can be classified as a high-energy, 
current-dominated environment, exposed to a meso-tidal range, 
and characterized by the complexity of their geomorphologic 
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features, represented by beaches, reefs, estuaries, swamps, ponds 
and dunes.

The modelling of those features is directly correlated to the 
united performance of waves, coastal currents, tides, and winds, 
related with the variations of the sea level occured during the 
Quaternary Period (LIMA et al., 2001).. The scenic potential of this 
landscape, associated with the of the existent natural resources, 
has motivated an accelerated soil occupation, mainly in the last 
years. Reference should be given to competing interests between 
different user-groups of the coastal zone e.g. tourism, fisheries, 
shrimp farming, exploitation of mineral resources (mainly Oil and 
Gas), petrochemical and salty industries etc. This development 
process, not preceded by diagnosis of the support capacity of this 
space, together with the lack of basic services infrastructure, can 
generate big environmental problems in this area once it is an 
extremely fragile environment. 

METHODS 
Three beach stations were surveyed on the Galinhos spit shore. 

The stations, from east to west, are located at Galos Beach (profile 
A), Galinhos Beach (profile B) and Farol Beach (profile C) (Fig. 
1). These stations were positioned in strategic places, according to 
the general characteristics of the beach, standing out among other, 
erosion or sedimentation areas and occurrences of reefs.  

Field data were gathered during spring tide (full moon). 
Topographic profiles of the beach normal to the coast line were 
measured one time monthly from December 1999 to August 2001; 
in November 2000  the profiles were measured in all stations four 
times according to the phases of the moon. Moreover in the 
Galinhos Beach (Profile B) topographical profiles were measured 
five times in the full moon phase of November 2000, with 
intervals of one hour among each profile and beginning 2 hours 
before the low tide.  

The beach profiles were obtained by a three-person team using 
a precision level, measuring tape and graduate sight; from the 
backshore to the breaking zone, according to SWIFT et al. (1985). 

All elevation profiling is referenced to a datum satake, which is at 
a known elevation above mean spring low water (MSLW). 

It was used the method of "Stádia" improved by BIRKEMEIER 

(1981); this study presents a decimetric precision, with estimated 
error among 10 to 20 cm and, in addition, it makes possible to 
monitor the underwater profile until approximately 1,5 meter 
depth (TOZZI and CALLIARI, 1999). 

Using the program Surfer for Windows (version 7.0), the transit 
data were plotted as elevation profiles and profile volumes were 
determined. The month of smaller profile was adopted as standard 
length, in way to turn the calculated volumes comparable with 
each other. Once established the limits of each group of profiles 
was possible to determine the volume of each profile and the area 
of each one of them as well. It was considered, for each profile, a 
width equal to 1 m, obtaining, in this way, the sand volume for 
linear meter of beach, expressed in cubic meters for meter (m3/m). 

RESULTS AND DISCUSSION 

The beach profile is important in that it can be viewed as a 
natural mechanism that causes waves to break and dissipate their 
energy, and in this way shifts the sand from the dry beach to the 
offshore and back again. 

In this section we present our results and discuss the changes in 
the beach profile-volume time-series for each station. 

Profile A – Galos. 
The beach profile A - is located on Galos Beach (Fig. 1). Their 

morphologic units are preserved, and in the 21 monitored months 
the shoreface presents 75 m, the foreshore 50 m, and the 
backshore 45m of length, on average. During the monitored 
period, this station showed almost any change in its morphology. 
However, it was observed that it presents an increment in the 
sediment volume in all months when compared with the month of 
reference (December 1999) (Fig. 2.A). In the months of June and 
December 2000, in which the variation in the beach profile was 
observed also in the backshore, the sediment volumes were of 3,5 
m3/m and 2,2 m3/m respectively; on the other hand April 2001 
was the month that presented the largest similarity in the 
morphology of the beach profile with the month of reference 
(December of 1999) being observed an increment in the volume of 
0,8 m3/m. 

Comparing the volumes of the beach profiles of the periods 
from December 1999 to August 2000 with that from December 
2000 to August 2001, we observed that there was a tendency to 
erosion from one year to the other; in the months of January and 
July the beach profile presented big similarity among them, but in 
the month of December occurred an increment in the sediment 
volume of 2,2 m3/m. In the other months a volume decrease was 
observed (erosion) in the order of -0,5 m3/m to -2,1 m3/m. As 
explanation for such occurrence we can suggest that the sediment 
transport was improved because the month of December was a dry 
month (without rains) and of strong winds, favoring the transport 
of sediments. 

Another important observation was the presence of beach cusps 
with 25 m length, observed only in this profile; this process is 
explained by the alterations imposed by the wave front. When 
reach the beachrocks they suffer diffraction and generate rip 
currents thus making possible the beach cusps formation 

Figure – 1. . Location of the study site and the beach stations A 
(Galos), B (Galinhos), and C (Farol).  
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In a general way it was observed that the morphology of the 
beach profile remained constant regarding the month of reference 
(December of 1999); although erosion as well deposition were 
present during the monitored months. We attributed this fact to the 
presence of a beachrock line in the foreshore area. For the 
calculations of the volumes for this station, the standard length of 
140 m was adopted starting from the reference datum, common to 
all the measures. The studies accomplished in this profile 
presented a positive sedimentary balance, presenting a mean 
deposition by month of the order of 0,1 m3/m/month and 
0,8m3/m/year. In this way, along the monitored period, the volume 
of accumulated material was of the order of 1,49 m3/m. 

Profile B – Galinhos 
This beach profile is located on the Galinhos beach (profile B) 

(Fig. 1). Their morphologic units are constituted by the backshore 
with 40 m, the foreshore with 135 m, and the shoreface with 60 m 
of length, on average. 

Cyclic changes were observed in its morphology during the 21 
months of monitoring. Longitudinal sandy bars were observed in 
the foreshore from December  1999 to February 2000. While in 
the months from March to September 2000 occurred a beach with 
very pronounced berm. From October 2000 to January 2001 the 
longitudinal bars return, followed by the berm formation between 
February and August of 2001. Such feature allow us to affirm that 
it is a cyclical event where in the months of drought period and 
strong winds occur  the formation of longitudinal bars in the 
foreshore, while in the rainy months occur the berm formation. 

If we take the month of December 1999 as reference we 
observed a tendency to erosion in all of the monitored months 
(Fig. 2.B), meantime when we make the comparison among 
different years (1999 to 2001) it was observed that exists small 
differences; being the largest difference among the months of 
December 1999 and 2000 when the erosion was in the order of -
1,7 m3/m, and in the months of February to April when deposition 
occurred. The largest deposition was in the month of April 2001 of 
the order of 1,60 m3/m. It coincides with the month of smaller 
wave height (6 cm). Better correlations were showed by the 
months of May (2000 and 2001) and July (2000 and 2001). 

For the calculations of the volumes in this profile, it was 
adopted the standard length of 190 m from the reference datum, 
common to all the measures. The studies accomplished in this 
profile presented a negative sedimentary balance, presenting a 
medium erosion by month in the order of -0,2 m3/m/month and -
2,2 m3/m/year. In this way, along the monitored period, the 
volume of material eroded was approximately of -3,8 m3/m. 

Profile C – Farol. 
This beach  profile is located on the Farol beach (profile C) 

(Fig. 1). Their morphology is characterized by a 20 m length 

backshore, a foreshore with 135 m and a shoreface with 45 m 
length. 

It was observed the same behavior of the profile B – Galinhos 
regarding the bars/berm alternation. The formation of longitudinal 
sandy bars occur in the months of December 1999 to March 2000, 
while berm formation started in April going to October 2000. 
Already in the months of November 2000 until to June of 2000 the 
longitudinal bars turn to appear, evidencing the cyclic way in the 
implantation of these forms. Taking in account the reference 
month of December 1999 we observed a tendency to the erosion 
in the whole monitoring period (Fig. 2.C). 

When comparing the volumes of the beach profiles during the 
periods from December 1999 to August 2000 with the one from 
December 2000 to August 2001, we observed that the tendency to 
the erosion is confirmed of one year for the other. However, when 
comparing the topographical profiles from one year to the other,  
we observed that the formation of the longitudinal sandy bar 
occurred from December 1999 to February 2000, while in the 
following year their formation begun in December 2000, but 
extended until May 2001; and only in the month of June was 
observed the formation of a pronounced berm.    

The strongest erosion occurred in September 2000 with -2,2 
m3/m erosion, on this same month it was registered the largest 
period of waves  (109 s.) for the monitored months. For the 
calculations of the volumes made for the studies executed in this 
profile, the standard length of 160 m was adopted starting from the 
reference datum, common to all the measures. The studies 
accomplished in this profile presented a negative sedimentary 
balance, presenting a medium erosion by month in the order of -
0,1 m3/m/month and -1 m3/m/year. this way, along the monitored 
period, the volume of material eroded was approximately of -2 
m3/m. 

Profiles executed accorded to the moon phase (November 
2000).

In the profile A (Galos) - there was not significant change in the 
morphology of the profiles monitored during the moon phases, 
except in the foreshore, where occurs a small enlargement; 
observing the beach profile volume record for this station, was 
verified that there are small volume difference between the 
different phases of the moon. A sediment increment of around 0,5 
m³/m, characterize a positive balance in the full moon period, 
while erosion in the order of -0,3 m³/m occurred in the new moon 
phase.

In the Profile B (Galinhos) occurred significant variations 
among the monitored dates. The incipient formation of a 
longitudinal sandy bar was observed in the beach profile measured 
during waxing moon,between the distances of 75 m and 130 m  
starting from the reference datum, while in the full moon profile it 
was noticed the displacement of this longitudinal sandy bar in the 

Figure 2 - Beach profile volume records for the three beach profile stations shown in Figure 1. The black columns represent the month of 
reference (December of 1999) for comparison.  
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backshorewards. In the moon of  wane quadrature it was observed 
the bar move back shorefacewards and finally in the new moon 
the sediment that formed the sandy bar was transported to 
backshore forming a very pronounced berm. Beach profile volume 
records for this period showed that the largest volume of sediment  
occurred in the full moon phase, and it was in the order of 13 
m³/m . The largest erosion take place in the wane phase with 
approximately –1,6 m³/m. 

In the Profile C (Farol) significant variations were also 
observed. The formation of a longitudinal sandy bar less than a 
meter of height was observed in the profile of the waxing moon. 
This sandy bar reached more than 1 meter height in the full moon 
phase, and in the phase of waning moon assumes its largest height 
with around 2 m. Finally in the new moon a small displacement of 
the bar is observed in the sense of the backshore as well as an 
thinning in its morphology. The beach profile volume records 
reveals clearly the volume difference between the wane phase and 
the other phases. In the wane phase was registered a positive 
volume of 10 m³/m, while in the new moon phase occurs erosion 
in the order of –2 m³/m. 

Profiles measured in the full moon period in the profile B - 
Galinhos (November  2000). 

The analysis of these profiles showed us that there were no 
significant morphologic modifications along the profile; however, 
a volume variation occur between the low tide and the two hours 
measured after the low tide, mainly in the shoreface. 

CONCLUSIONS 
The studied area is a very fragile area and susceptible to 

significant modifications in its morphology in the annual period 
and in short period (phases of the moon). Inside of this vision, it is 
important to take knowledge that the natural environments should 
be understood in an appropriate way so that they can be managed 
and protected in an appropriate way. The researches accomplished 
in the spit of Galinhos in the period of December of 1999 to 
August of 2001, favored the understanding of the current situation 
of the beach morphology of this area. Through the monitoring 
work of the three profiles (profile - A Galos; profile B - GAlihnos  
and profile C - Galos) it can be concluded that: 

In the profile A – Galos it was observed that although it has 
occurred as much erosion as deposition during the monitored 
months, the morphology of the beach profile stayed constant 
regarding the month of reference (December of 1999). This fact 
was attributed to the existence of a beachrock line in the foreshore 
area, that acts as natural protection, reducing the energy dissipated 
by the waves on the continent. The studies accomplished in this 
profile presented a positive sedimentary balance presenting a 
medium deposition by month in the order of 0,1 m3/m/month and 
0,8 m3/m/year. This way, along the monitored period, the volume 
of accumulated material was of the order of 1,4 m3/m.  

In the Profile  B – Galinhos, it were observed abrupt changes  in 
its  morphology, during the 21 months of monitoring. The 
formation of longitudinal sandy bars were observed in the 
foreshore, followed by the occurrence of a beach with very 
pronounced berm; After the berm formation turn to appear the 
longitudinal sandy bars again. Such feature allow us to affirm that 
it is a cyclical event where in the months of drought period and 
strong winds occurs  the formation of longitudinal bars in the 
foreshore, and during the rainy months occurs the berm formation. 
The studies accomplished in this profile presented a negative 
sedimentary balance, presenting an average erosion by month in 
the order of -0,2 m3/m/month and of -2,7 m3/m/year. This way, 

along the period of 21 monitored months, the volume of material 
eroded was approximately of –3,8 m3/m.  

In the Profile  C (Farol), it was observed the same behavior of 
the profile B (Galinhos), formation of longitudinal sandy bars and 
the berm implantation, evidencing the cyclic way in the formation 
these forms. When we compared the volume of sediments with the 
month of reference (December 1999) a tendency was observed to 
the erosion in the whole monitoring period. The sedimentary 
balance was negative, presenting mean erosion by month in the 
order of -0,1 m3/m/month and -1,0 m3/m/year. During the 
monitored period, the volume of material eroded was 
approximately of –2 m3/m. 

The analysis of profiles measured during the different moon 
phases during the month of November 2000, show that in the 
profile A (Galos) there was not significant change in the 
morphology of the profiles, however, in the full moon was 
observed the largest deposition of sediments; in the profile B 
(Galinhos) occurred significant variations in the morphology of 
the profiles, but again the largest deposition of sediments in this 
profile occurred in the full moon phase. On the other hand, in the 
profile C (Farol) it was also observed changes in the morphology 
of the profile, however different from the profiles A and B, in this 
profile the phase that more accumulated sediments was in the 
moon last quarter.   

The analysis of the profiles measured of hour by hour in the full 
moon period (profile B – Galinhos) of the month of November 
2000, showed that there were no significant morphologic 
modifications along the profile; however, occurred a small volume 
variation just after de low tide, mainly in the shoreface. 

LITERATURE CITED 
AAGAARD, T., 1991. Multiple-bar morphodynamics and its 

relation to low frequency edge waves. Journal of Coastal 
Research, 7 (3), 801-813. 

ALVAREZ, J.A.; GRÊ, J.C. and TOLDO Jr.,E., 1981. Estudo da 
praia a Nordeste do Molhe de Rio Grande, Rio Grande do 
Sul. Pesquisas, 14, 131-147. 

ANTHONY, E.J. 1998. Sediment-wave parametric 
characterization of beaches. Journal of Costal Research, 4 
(1), 347-352. 

AUBREY, D.G. and ROSS, R.M., 1985. The quantitative 
description of beach cycles. Marine Geology, 69, 155-170. 

BITTENCOUT, A.C.S.P.; FARIAS, F.F. and ZANINI Jr., A., 
1987. Reflexo das variações morfodinâmicas praias nas 
características texturais dos sedimentos da praia da Armação, 
Salvador, BA. Revista Brasileira de Geociências, 17 (3), 
276-282.

CALLIARI, L.J. and KLEIN, A.H.F., 1993. Características 
morfodinâmicas e sedimentológicas das Praias Oceânicas 
entre Rio Grande e Chuí, RS. Pesquisas,  20, 48-56. 

DEAN, R.G. 1991., Equilibrium beach profiles: Characteristics 
and applications. Journal of Costal Research, 7, 53-84. 

FINKL Jr., C.W., 1994. Coastal Hazards: Perception, 
Susceptibility and mitigation. Journal of Coastal Resarch,
special issue, No. 12, pp. 372-381. 

GORMAN, L.; MORANG, A.; LARSON, R., 1998. Monitoring 
the coastal environment; Part IV: Mapping, shoreline changes 
and bathymetric analysis. Journal of Coastal Research, 14. 
(1), 61-92. 

LIMA, Z.M.C., ALVES, A.L., AMARO, V.E., VITAL, H., 2001. 
Coastline Evolution of the Galinhos Spit (Ne Brazil) Using 



Journal of Coastal Research, Special Issue 39, 2004 

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN                                                                                                                             Capítulo 7

128

Morphodynamic variability of the Galinhos Spit, NE Brazil 

Air Photography And Landsat TM Images. Pesquisas. (Ed.) 
UFRS-RS. 28, (2),  497-507. 

MASSELINK, G.; SHORT, A.D., 1993. The effect of tide range 
on beach morphodynamics, a conceptual beach model. 
Journal Coastal Research, 9, 785-800. 

MUEHE, D., 1994. Geomorfologia Costeira. In: GUERRA, 
A.J.T.; CUNHA, S.B. (organizadores). Geomorfologia: uma 
atualização de bases e conceitos. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
Editora Bertrand Brasil. p. 253-308. 

MUEHE, D.; ALBINO, J., 1992. Erosão e recuperação de um 
pontal arenoso – São Paulo-SP. In: 37 Congresso Brasileiro 
de Geologia, (São Paulo-SP, Brasil), 1, pp. 188. 

MUEHE, D.; CORRÊA, C.H.T., 1989. Dinâmica de praia e 
transporte de sedimentos na restinga da Maçambaba, RJ. 
Revista Brasileira de Geociências, 19(3), 387-392. 

PILKEY, O.; YOUNG, R.S.; RIGGS, S.R.; SMITH, A.W.S.; WU, 
H.; PILKEY, W.D. 1993. The concept of shoreface profile of 
equilibrium: A critical review. Journal of Coastal Research,
9(1), 255-278. 

SHORT, A.D., 1991. Macro-meso tidal beach morphodynamics – 
An overview. Journal of Coastal Research, 7,  417-436. 

SHORT, A.D.; AAGAARD, T., 1993. Single and multi-bar beach 
change models. Journal of Coastal Research Special Issue 
No. 15, pp. 141-157. 

SWIFT, D.J.P.; NIEDORODA, A.W.; VICENTE, C.E.; 
HOPKINS, T.S., 1985. Barrier island evolution, Middie 
Atlantic shelf, U.S.A. Part I: Shoreface Dynamics. Marine
Geology, 63, 331-361. 

TOMAZELLI, L.J.; VILLWOCK, J.A.; DILLENBURG, S.R.; 
BACHI, F.A.; DEHNHARDT, B.A., 1996. A erosão costeira 
no Rio Grande do Sul. In: 39 Congresso Brasileiro de 
Geologia, (Salvador, BA, Brasil) 4, pp. 435-438. 

TOZZI, H.A.M.; CALLIARI, L.J. 1999. Morfodinâmica da praia 
do Cassino, RS. Pesquisas, UFRGS, 1(26), 1-25. 

WRIGHT, L.D. & SHORT, A.D., 1984. Morphodynamic 
variability of surf zones and beaches: a synthesis. Marine
Geology, Amsterdam, 56, 93-118. 

ACKNOLEDGEMENT
The authors thank the DG/PPGG-UFRN for the infrastructure 

and the ANP, through the PRH-ANP 22 
(MME/MCT/FINEP/CTPETRO) for the concession of 
scholarships to the firs and last authors. This research is part of the 
thesis of doctorate of the first author's and  had finantial support of 
the Projects MAMBMARÉ (CNPq / CTPETRO grant n.468045 / 
00 - 7), PROBRAL 072/98 and 150/02 (CAPES / DAAD) and 
KÜSTENENTWICKLUNG AND KÜSTENDYNAMIK IN RIO 
GRANDE DO NORTE (GTZ/ DFG grant n. STA 401/7-2).



Tese de Doutorado – PPGG/UFRN (Lima, Z.M.C. 2004)                                                                               Capítulo 7

129

7.2 – Comparação Entre os Perfis Executados em Dezembro de 1990 a Agosto de 

1992 e os Perfis de Dezembro de 1999 a Agosto de 2001. 

 Visando a comparação com os dados previamente coletados no início da década de 

noventa, os locais de execução dos perfis topográficos foram mantidos os mesmos do 

projeto “Dinâmica Ambiental do Sistema Estuarino-Lagunar de Galinhos-RN”, 

executados por pesquisadores do Museu Câmara Cascudo – MCC/UFRN, o qual foi 

utilizado no trabalho de monografia de Lima (1993). Ressaltamos que a metodologia 

utilizada nos dois períodos foi à mesma e que todos os perfis foram executados sempre na 

maré de sizígia de lua cheia. 

 Para uma melhor compreensão e objetividade do texto, faremos as comparações 

dos perfis entre os dois períodos (1990 a 1992 e 1999 a 2001) de amostragem. 

7.2.1 – Perfil A – Galos. 

 Na comparação efetuada entre os 21 meses monitorados em dezembro de 1990 a 

agosto de 1992, com os 21 meses de dezembro de 1999 a agosto de 2001, foram 

observadas pequenas modificações na morfologia praial ora em deposição, como pode 

ser visto nos meses de maior deposição em junho de 1991 e de 2000 (Foto 7.1), ora em 

erosão, como no mês de dezembro de 1999 (Foto 7.2) tomando como base o mês de 

dezembro de 1991. Na maioria dos meses monitorados foi observada uma tendência ao 

perfil de equilíbrio onde os meses de maior coincidência entre os perfis foram os meses 

de janeiro nos anos de 1991 e 2000; junho e julho nos anos 1992 e 2001 (Figura 7.1). 

Foto 7.1 – Vista do perfil A, período de deposição, (Foto 
da autora 06/2000). 

Foto 7.2 – Perfil A, período de 
erosão, (Foto da autora 12/99). 
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Figura 7.1 - Gráficos dos resultados da topografia praial do perfil A - Galos mostrando a comparação 
entre os períodos de dezembro de 1990 a agosto de 1992 e dezembro de 1999 a agosto de 2001.
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7.2.2 – Perfil B – Galinhos. 

 Na comparação efetuada entre os 21 meses monitorados em dezembro de 1990 a 

agosto de 1992, com os 21 meses de dezembro de 1999 a agosto de 2001, foi constatada 

que de uma maneira geral os perfis mais recentes apresentam uma maior deposição de 

sedimentos ao longo de todo o perfil. É notado também que existe a mesma ciclicidade 

na morfologia dos perfis praiais, já observada por Lima (1993) e no período de dezembro 

de 1999 a agosto de 2001, ora formando barras arenosas longitudinais (Foto 7.3a e 7.3b), 

ora proporcionando a formação de berma (Foto 7.4a e 7.4b) e posteriormente a formação 

das barras arenosas longitudinais novamente, caracterizando um ciclo sazonal. 

Foto 7.3a – Vista do perfil B, mostrando a presença 
de barra arenosa, (Foto: Cunha 12/1991). 

Foto 7.3b – Vista do perfil B, mostrando a presença 
de barra arenosa, (Foto da autora 12/1999). 

Foto 7.4a – Vista do perfil B, mostrando a presença 
de berma, (Foto: Cunha 06/1992). 

Foto 7.4b – Vista do perfil B, mostrando a presença 
de berma, (Foto da autora 07/2000). 
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Figura 7.2 - Gráficos dos resultados da topografia praial do perfil B - Galinhos mostrando a comparação  
entre os períodos de dezembro de 1990 a agosto de 1992 e dezembro de 1999 a agosto de 2001. 
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7.3.3 – Perfil C – Farol. 

 A Figura 7.3 apresenta a comparação entre os 21 meses monitorados de dezembro 

de 1990 a agosto de 1992, com os 21 meses de dezembro de 1999 a agosto de 2001, foi 

observado a mesma ciclicidade na morfologia dos perfis praiais visto no perfil B - 

Galinhos, ora formando barras arenosas longitudinais nos meses de dezembro a abril 

(Fotos 7.5a e 7.5b), ora proporcionando a formação de berma nos meses de maio a 

outubro (Foto 7.6a e 7.6 b) quando inicia a formação das barras arenosas longitudinais 

novamente evidenciando o processo de deslocamento de sedimento da antepraia para o 

estirâncio observado até o mês de julho quando restabelece o perfil de praia com a 

formação de berma. Destaca-se a semelhança entre os perfis dos seguintes meses: janeiro 

de 1991 com janeiro de 2000; abril de 1991 com abril 2000; setembro de 1991 com 

setembro 2000 e agosto de 1992 com agosto de 2001. Este quadro reforça a afirmação de 

Lima (1993), que se trata de um evento cíclico, onde ao longo de um período de 12 meses 

o perfil praial é submetido tanto a períodos de erosão como de deposição independente da 

ação antrópica. 

Foto 7.5a – Vista aérea do perfil C, mostrando a barra 
arenosa, (Foto: Silveira 12/2000).  

Foto 7.5b – Vista panorâmica do perfil C, 
mostrando a barra arenosa, (Foto da autora 
02/2000). 

Foto 7.6a – Vista panorâmica do perfil C, mostrando 
detalhe da berma, (Foto: Tabosa 06/2000). 

Foto 7.6b – Perfil C, mostrando a 
berma, (Foto: Silveira 07/1991). 
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Figura 7.3 - Gráficos dos resultados da topografia praial do Perfil C - Farol mostrando a comparação 
entre os períodos de Dezembro de 1990 a Agosto de 1992 e Dezembro de 1999 a Agosto de 2001. 
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Conclusões

 Os estudos realizados no spit de Galinhos tornaram possível levantar dados 

relacionados às modificações da linha de costa em escala temporal (décadas); explicar a 

evolução do spit de Galinhos a partir de um sistema de ilhas barreiras; levantar dados 

hidrodinâmicos e sedimentológicos; classificar as praias de Galinhos quanto ao seu 

estágio morfodinâmico, e evidenciar os ciclos sazonais existentes nos perfis topográficos. 

Deste modo mostraremos a seguir as principais conclusões obtidas, bem como 

recomendações para trabalhos futuros. 

O uso do sensoriamento remoto na identificação da evolução da linha de costa 

evidenciou áreas susceptíveis a processos de erosão e deposição, confirmando a hipótese 

que o avanço e recuo da linha de costa na área é um evento cíclico. É importante ressaltar 

que as modificações observadas foram decorrentes da ação de mecanismos naturais como 

ventos, ondas, correntes litorâneas, variações de maré. Entretanto estas modificações 

podem ser agravadas pela ação antrópica, caso não seja obedecido critérios de uso e 

ocupação adequado para este ambiente. 

A identificação de feições submersas do tipo sandwaves, usando filtros direcionais 

nas imagens do Landsat evidenciaram os processo dinâmicos que ocorrem na morfologia 

de fundo, da plataforma interna de Galinhos. Os resultados do monitoramento destas 

sandwaves mostraram que não ocorreu deslocamento significativo destas feições entre os 

anos monitorados (1989 e 2000), foram constatadas pequenas modificações na porção 

mais próxima do spit de Galinhos, fato este atribuído à intensa ação das correntes 

litorâneas.

Sugerimos trabalhos futuros na plataforma interna, onde possa ser feita a 

integração destes dados com dados de geofísica marinha com: side scan sonar, 

ecobatímetro e boomer, bem como a utilização do GPR com outras antenas cujas 

freqüências permitam o imageamento mais profundo, para elucidar a hipótese da existe 

ou não de um controle estrutural impedindo o deslocamento das sandwaves.

Os resultados obtidos a partir do levantamento com o Radar de Penetração no Solo 

(GPR) além de melhorar o entendimento da paleogeografia deste sistema costeiro, 

permitiram definir a existência de um paleocanal, comprovando assim, que o atual spit
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de Galinhos foi originado a partir de um antigo sistema de ilhas barreiras no passado 

recente da evolução costeira dessa região.

Sendo os sistemas de ilhas barreiras. reservatórios potenciais para armazenamento 

de hidrocarbonetos e, por conseguinte alvos importantes para a indústria do petróleo, o 

estudo detalhado da paleogeografia e do arcabouço interno desses corpos arenosos 

certamente fornecerão informações valiosas para o estudo de reservatórios em 

ambientes antigos similares. Assim, tendo em vista a importância dos sistemas ilha 

barreira como reservatórios potenciais de óleo e gás, sugerimos trabalhos futuros de 

estratigrafia de seqüência e posterior parametrização entre sistemas semelhantes, para 

um melhor entendimento destes sistemas deposicionais.  

 Na caracterização do ambiente praial foi identificado que na zona de pós-praia 

ocorreu uma tendência a erosão nos perfis B e C, enquanto no perfil A foi observado uma 

deposição em todos os meses estudados. 

 A interferência antrópica mais evidente ocorre nas proximidades do perfil A onde 

foi constatado a retirada de fragmentos de beachrocks para construção civil. Este tipo de 

prática é extremamente desaconselhável, pois os beachrocks constituem-se em uma 

proteção natural contra erosão provocada pela energia das ondas. Outra interferência 

antrópica observada foi à construção de casas de veraneio e pousadas no pós-praia do 

perfil B, o qual se encontra localizado na sede do município de Galinhos. Nos períodos 

de agosto a outubro, quando são registradas as maiores velocidades de vento, estas casas 

são invadidas por areias removidas pelos ventos. 

 Os resultados mostraram que as maiores alturas de onda foram observadas no 

ponto AB no mês de fevereiro, com ondas medindo 62 cm. O período das ondas no ponto 

BC foi o mais alto com 109 s no mês de setembro de 2000. A maior velocidade da 

corrente litorânea foi observada no ponto BC, com 1,00 m/s no mês de maio de 2001. Os 

ventos que predominaram foram os ventos provenientes de NE. O sentido da corrente 

litorânea se manteve entre os quadrantes SW e NW. O ângulo de incidência das ondas 

apresentou diferença significativa com variação de 0° (ondas paralelas a linha de costa) a 

40°.
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 Os resultados das análises granulométricas mostraram que não houve 

modificações no tamanho dos grãos em relação a sazonalidade (inverno e verão), 

entretanto foi constatada a predominância da granulometria areia com cascalho esparso 

no pós-praia e estirâncio, tanto no perfil A quanto no B; já na antepraia do perfil B 

ocorreu areia a areia siltosa, enquanto o perfil A, por sua vez apresentou areia lamosa 

com cascalho esparso variando até areia siltosa. Isso nos leva a interpretar que este 

sedimento de granulometria silte seria remanescente de antigos deltas de maré vazantes 

uma vez que estes pontos encontram-se localizados na porção frontal do spit onde foram 

evidenciados paleocanais no continente com o uso do GPR (este trabalho) e na área 

submersa com o Boomer (Caldas 2002). No perfil C – pós-praia areia, estirâncio areia 

com cascalho na antepraia cascalho arenoso, isso se deve a proximidade com o canal de 

alta energia. 

No ponto de observação AB a praia foi classificada como intermediária e refletiva, 

sendo o estágio intermediário o que ocorre mais vezes, para as marés de sizígia de lua 

cheia. Nas observações executadas no mês de novembro de 2000, para as quatro fases da 

lua, o estágio refletivo foi predominante, mas não constante mostrando variações 

temporais muito curtas (semanal). Os resultados do ponto de vista sazonal (verão e 

inverno), mostraram que no ano de 2000, durante os meses que representam o período de 

inverno (junho e julho), a praia foi classificada como intermediária (BTM) E (BT), 

respectivamente enquanto que no mesmo período do ano seguinte a praia encontrava-se 

no estagio refletivo, mostrando novamente mudanças no comportamento morfodinâmico 

da praia desta vez ocorridas no período de um ano. O período de verão, representado 

pelos meses de janeiro e fevereiro de 2001, foi classificado como refletivo. 

 No ponto de observação BC a praia foi classificada como refletiva e intermediária, 

sendo o estágio refletivo mais freqüente. Nas observações do mês de novembro de 2000, 

constatou-se que em todas as fases da lua a praia foi classificada como refletiva. Do 

ponto de vista sazonal (verão e inverno) observou-se a mesma tendência do ponto AB, 

onde durante os meses junho e julho de 2000 (período inverno) a praia foi classificada de 

intermediária (TBM), mudando para refletiva no inverno de 2001, mostrando variação 

anual no estágio morfodinâmico da praia. No verão de 2001 (janeiro e fevereiro) a praia 

foi classificada no estágio refletivo. 
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A partir da análise global dos dados obtidos através dos perfis praiais, pôde-se 

observar que a área estudada é muito frágil e passível de modificações significativas na 

sua morfologia tanto no período anual como mensal (fases da lua). As pesquisas 

realizadas no spit de Galinhos, no período de dezembro de 1999 a agosto de 2001, 

favoreceram a compreensão da situação atual da morfologia praial desta área. Através do 

trabalho de monitoramento dos três perfis (perfil – A Galos; perfil B – Galinhos e perfil 

C – Farol) pode-se concluir que: 

No perfil A – Galos, observou-se que embora tenha ocorrido tanto erosão como 

deposição durante os meses monitorados, a morfologia do perfil praial permaneceu 

constante com relação ao mês de referência (dezembro de 1999). Este fato foi atribuído à 

existência de uma linha de beachrock na zona de estirâncio, que atua como proteção 

natural, diminuindo a energia dissipada pelas ondas sobre o continente. 

Os levantamentos realizados neste perfil apresentaram um balanço sedimentar 

positivo, apresentando uma deposição média por mês na ordem de 0,07 m3/m/mês e 0,79 

m3/m/ano. Desta forma, ao longo do período monitorado, o volume de material 

acumulado foi da ordem de 1,39 m3/m.

No perfil B – Galinhos, foram observadas mudanças bruscas na sua morfologia, 

durante os 21 meses de monitoramento, tendo sido identificada uma ciclicidade onde são 

observadas a formação de barras arenosas longitudinais na porção da zona de estirâncio, 

seguidas pela ocorrência de uma praia com berma; posteriormente volta a aparecer às 

barras arenosas longitudinais e novamente a formação de berma. Estas observações nos 

levam a afirmar que estas mudanças são cíclicas, onde nos meses verãos, período de 

ventos fortes, ocorrem à formação de barras longitudinais na poção da zona de estirâncio, 

enquanto nos meses de estação chuvosa, quando os ventos são mais fracos, ocorre a 

formação de berma. 

Os levantamentos realizados neste perfil apresentaram um balanço sedimentar 

negativo, apresentando uma erosão média por mês na ordem de -0,18 m3/m/mês e de –

2,17 m3/m/ano. Desta forma, ao longo do período de 21 meses monitorados, o volume de 

material erodido foi aproximadamente de –3,79 m3/m.

No perfil C – Farol, foi observado o mesmo comportamento do perfil B – 

Galinhos, com a formação de barras arenosas longitudinais, seguidas pela implantação de 

berma, evidenciando a ciclicidade na mudança destas formas. 
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Quando comparamos o volume de sedimentos com o mês de referência (dezembro 

de 1999) foi observada uma tendência à erosão em todo o período de monitoramento. O 

balanço sedimentar foi negativo, apresentando uma erosão média por mês na ordem de –

0,09 m3/m/mês e –1,12 m3/m/ano. Durante o período monitorado, o volume de material 

erodido foi aproximadamente de –1,95 m3/m.

Nas fases da lua do mês de novembro de 2000, No perfil A – Galos não houve 

mudança significativa na morfologia dos perfis, entretanto, foi na lua cheia, que se 

observou a maior deposição de sedimentos neste perfil; no perfil B – Galinhos ocorreu 

variações significativas na morfologia dos perfis, mas novamente foi na fase de lua cheia 

que ocorreu a maior deposição de sedimentos neste perfil; no perfil C – Farol também foi 

observado mudanças na morfologia do perfil, entretanto diferente dos perfis A e B, neste 

perfil a fase que mais acumulou sedimentos foi na lua quarto minguante. 

A análise dos perfis executados de hora em hora no período de lua cheia no perfil 

B - Galinhos do mês de novembro de 2000, mostrou que não houve modificações 

morfológicas significativas ao longo do perfil; entretanto, ocorreu uma pequena variação 

de volume entre as horas 10:21 e 12:21 (baixa, estofa) principalmente na porção da 

antepraia.

Tendo em vista as modificações observadas durante os 21 meses monitorados, 

sugere-se um monitoramento de longa duração (pelo menos cinco a dez anos) para 

avaliação da ciclicidade observada. 
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