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RESUMO

Os estuários são importantes zonas de investigação da morfodinâmica atual e de
fácies deposicionais de história geológica recente. Constituem-se em importantes meios
receptores de sedimentos da zona costeira, onde os processos evolutivos ocorrem
rapidamente. Por sua vez são também meios atrativos para o desenvolvimento de
atividades antrópicas, que de forma desordenada interferem nos processos atuantes no
balanço sedimentar das áreas costeiras. Dentre as intervenções humanas, as alterações
do ambiente deposicional de manguezal em áreas estuarinas tropicais, vem merecendo
destaque, cujas implicações para o ambiente estuarino e o costeiro adjacente, ainda
estão distantes de serem conhecidas. Devido o interesse da componente sedimentológica
na compreensão dos processos associados à evolução dos ambientes estuarinos e
costeiros adjacentes, este trabalho, objetivou a compreensão dos fenômenos
morfodinâmicos costeiros que envolvem a região de influência estuarina do Rio
Curimataú/RN. Também foi avaliada no contexto morfodinâmico as implicações
decorrentes das alterações do ambiente deposicional de manguezal pela atividade
antrópica. O estuário Curimataú, localizado na porção sul do litoral oriental do Rio
Grande do Norte, nas últimas décadas tem sido alvo da ocupação avassaladora da
carcinicultura em áreas de manguezais, as quais foram implantadas com perspectivas de
desenvolvimento a curto e médio prazo. Por sua vez, o estuário em pauta como a sua
região de influência costeira carecem de informações suficientes para subsidiar o
planejamento e reordenamento mais eficazes das atividades de seu entorno. Assim,
pretendeu-se com este trabalho dar uma contribuição voltada ao uso sustentável dos
recursos costeiros dessa região. Uma série de levantamentos utilizando dados de
sensoriamento remoto orbital e acústico, como de amostragem de sedimentos, foram
realizados na calha do estuário. Os resultados obtidos a partir da interpretação de mapas
batimétricos, sonográficos e de distribuição de sedimentos possibilitaram a setorização
do estuário com base em critérios morfossedimentares. A planície de maré estuarina foi
dissecada em ambientes de manguezais de intermaré, manguezais de supramaré e
apicuns com base na integração de dados de sensores óticos e de radar seguidos do
controle de campo. A costa adjacente que é influenciada pelo estuário Curimataú, foi
segmentada de acordo com suas características geomorfológicas, onde cada segmento
teve um ponto de observação da morfodinâmica praial, durante o período de
janeiro/2001 a fevereiro/2002. Uma vez a cada mês foram realizados perfis praiais,
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coletas de sedimentos nas zonas de praia, como medição de parâmetros hidrodinâmicos.
Os resultados das observações do ambiente praial evidenciaram que a área de influência
estuarina do Curimataú passa a sofrer taxas de sedimentação negativas, onde em
algumas praias já são sentidos os processos erosivos. As características granulométricas
dos sedimentos praiais passam a tender para o aumento de areias finas nos períodos
erosivos. A destruição dos ambientes deposicionais de manguezais do estuário
Curimataú para construção de fazendas de camarão, podem estar proporcionando a
diminuição do prisma de maré do estuário ampliando os efeitos do aumento do nível do
mar local, através do menor suprimento de sedimentos para a costa adjacente. Além
disso, verificou-se a possibilidade do assoreamento do canal de maré na margem das
áreas de manguezais destruídas, onde altíssimas taxas de sedimentação de materiais
finos foram estimadas caso estas áreas fossem preservadas.

Palavra-chaves: Estuário, Manguezais, Balanço Sedimentar, Morfodinâmica Praial.
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ABSTRACT

The estuaries are important investigation zones of the actual morphodynamic
and of depositional facies of recent geological history. They are constituted in important
receptor means of the coastal area sediments, where the evolutionary processes occur
quickly. They are also attractive means for the development of anthropic activities,
which in a disordered way interfere in the active processes in the sedimentary balance of
the coastal areas. Among the human interventions, the alterations of the depositional
environment of mangroves in areas of tropical estuary is deserving relevance, whose
implications for the environment estuarine and the coastal adjacent, they are still far to
be known. Due to the interest of the sedimentologic component in the comprehension of
the processes linked to the evolution of the environments estuarine and coastal adjacent,
this work, aimed at the understanding of the morphodynamic coastal phenomena that
comprise the region of estuarine influence of the River Curimataú / RN. It was also
evaluated in the morphodynamic context the implications due to alterations of the
depositional environment of mangrove by anthropic activity. The Curimataú Estuary,
located in the south portion of the oriental coast of Rio Grande do Norte, in the last
decades has been objective of the overwhelming occupation of the shrimp farm in areas
of mangroves, which were implanted with perspectives of development in a short to
medium period. On the other hand, the estuary and its region of coastal influence lacks
enough information to subsidize the planning and reorganization more effective of the
surrounding activities. Thus, it was intended with this work to give a contribution target
to the maintainable use of the coastal resources of this region. A series of studies using
data of orbital and acoustic remote sensing, as of sediments sampling, were executed in
the gutter of the estuary. The obtained results starting from the interpretation of
bathymetric maps, echo sounder graphics and of distribution of sediments made
possible the location of the estuary based in morpho-sedimentar criteria. The estuarine
tidal flat was dissected in environments of intertidal mangroves, supratidal mangroves
and apicuns with base in the integration of data of sensor optic and of radar following
by the field control. The adjacent coast that is influenced by the Curimataú estuary, was
segmented according to their geomorphologic characteristics, where each segment had a
point of observation of the beach morphodynamic, during the period from january/2001
to february/2002. Once every month, beaches profiles, collections of sediments in the
beach zones, as measurement of hydrodynamic parameters were executed. The results
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of the observations of the tidal environment showed that the area of estuarine influence
of the Curimataú begins to suffer negative sedimentary taxes, where in some beaches,
the erosive processes are already observed. The granulometric characteristics of the
beach sediments start to tend for the increase of thin sand in the erosive periods. The
destruction of the depositional environments of mangroves of the Curimataú estuary, to
the construction of shrimp farms, can be providing the diminution of the tidal prism of
the estuary, enlarging the effects of the local increasing of the sea level, through the
smaller supplying of sediments to the adjacent coast. Besides this, it was verified the
possibility of the sanding of the tidal channel in the margins of the destroyed areas of
mangroves, where very high taxes of sedimentation of thin materials were estimated in
case of these areas were preserved.

Key words: Estuary, Mangroves, Sedimentary Balance, Beach Morphodynamics.
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CAPÍTULO I
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1-Introdução

Os estuários são ambientes sedimentares costeiros cuja evolução depende da
interação entre parâmetros geomorfológicos, sedimentares e hidrodinâmicos, sendo a
atividade biológica uma condicionante fundamental na manutenção do sistema. Também se
destacam entre os principais ambientes deposicionais costeiros de história geológica
recente, possuindo uma diversidade de morfologias devido as diferentes formas de
interação dos fluxos de energia gerados pelas ondas, marés, e descarga fluvial (MIRANDA
et al., 2002).
Nos últimos anos, por englobar variados recursos, a zona costeira tem sido alvo da
ampliação das atividades humanas, se dando nos ambientes estuarinos o palco dessas
transformações. Em muitos dos estuários que se encontram nos pólos de desenvolvimento
econômico está ocorrendo a degradação de seus recursos ambientais, e a conseqüente perda
de qualidade de vida dos que habitam no seu entorno. Isto ocorre devido a falta de
planejamento e reordenamento mais eficazes das atividades antrópicas no sentido de se
promover o desenvolvimento sustentável.
Uma das formas de impacto ambiental inerentes a zona estuarina, com destaque
para as atividades portuária, de navegação, de ampliação de áreas urbanas, de extração
salineira, de carcinicultura, entre outras, que implantadas de forma desordenada, é a
alteração dos padrões de circulação e de deposição de sedimentos do estuário e ambientes
adjacentes. Acredita-se que este fato visto de forma sistêmica entre os processos físicos,
químicos e biológicos, ainda está muito distante de se medir e prever suas conseqüências a
longo prazo (MIRANDA et al., 2002).
Como visto, as atividades humanas estão alterando o balanço sedimentar dos
estuários de várias formas, e em conseqüência cada vez mais o suprimento de sedimentos
para zona costeira tem diminuído, se tornando um fenômeno mundial, particularmente
quando combinado pelo aumento da freqüência de eventos como El Niño e o aumento do
nível do mar (WANG, 1998). Todavia, conhecer as respostas dos ambientes costeiros a
essas alterações, e de como estes manipulam o balanço sedimentar, tem se tornando uma
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necessidade premente, em vista do eminente colapso de ordem econômica-ecológica que
isto pode representar (BELL et al., 2000).
Com interesse pela componente sedimentar relacionada aos processos costeiros,
este trabalho foi desenvolvido buscando o entendimento da dinâmica sedimentar estuarina
conectada ao ambiente costeiro adjacente (Figura 1.1). Neste sentido procurou-se construir
subsídios para a compreensão do comportamento morfodinâmico de uma porção de costa
tropical em fase transgressiva. Ainda, se propôs a preencher a atual lacuna da falta de
informações a respeito da morfodinâmica costeira de áreas tropicais.

Figura 1.1 – Representação esquemática do balanço sedimentar de áreas costeiras tropicais em fase
transgressiva. Nesta os sedimentos fluviais são depositados no interior do estuário, no qual também recebe
sedimentos de origem marinha da costa adjacente através das correntes de maré. Os sedimentos finos fluviais
e marinhos são remobilizados pela ação das marés onde são aprisionandos pelos manguezais. O ambiente
marinho adjacente, por sua vez, recebe sedimentos do ambiente dunar e da erosão das escarpas costeiras,
sendo estes distribuídos pela ação das ondas (Modificado de CARTER, 1988).

Com esse intuito, inicialmente foram apresentadas algumas definições mais aceitas
no meio científico sobre estuários, seus limites e região de influência. Estas definições
foram aplicadas ao estuário objeto deste estudo, no caso o estuário Curimataú/RN,
objetivando

a

sua

compartimentação

geoambiental

com

base

em

critérios

morfossedimentares. Nesta mesma diretriz, delimitou-se a área de influência estuarina,
visando elucidar a conexão dos processos estuarinos com os costeiros adjacentes. Em
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seguida, obtiveram-se as variações morfodinâmicas de meso a curta escala da linha de
costa da região de influência estuarina, como respostas de médio a curto prazo as
mudanças desencadeadas de forma antrópica ou natural.
Visando a compreensão e o detalhamento dessas mudanças, com base na evolução
morfodinâmica da região de influência estuarina do Curimataú/RN, dividiu-se o trecho de
costa de acordo com suas características geomorfológicas, procedendo a observação
sazonal da variação volumétrica sedimentar praial em resposta aos processos
hidrodinâmicos e sedimentares envolvidos. Finalmente relacionou tais processos às
alterações dos ambientes deposicionais do estuário Curimatáu/RN, mais particularmente as
alterações do ambiente de manguezal, e suas implicações nos processos morfodinâmicos
costeiros.

1.2 – Objetivos

Este trabalho teve como objetivo principal a compreensão dos fenômenos
morfodinâmicos costeiros da região de influência estuarina do Rio Curimataú/RN,
incluindo as implicações decorrentes das alterações do ambiente deposicional de
manguezal pela atividade antrópica na sua evolução morfodinâmica.
Definiram-se como objetivos específicos:
¾ A caracterização geoambiental do estuário Curimataú/RN a partir de dados de
sensoriamento remoto de sistemas orbitais óticos (Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+,
SPOT/HRV) e de radar (SAR RADARSAT-1), e de dados de sensoriamento
remoto acústico de eco-batimetria (echo- sounder) e sonografia de varredura lateral
(side scan sonar), como de dados de análise sedimentológicas;
¾ A evolução morfodinâmica costeira da área de influência do estuário
Curimataú/RN de meso a curta-escala, a partir da integração de dados em escala
temporal de sensoriamento remoto do tipo orbital ótico (Landsat 5 TM, Landsat 7
ETM+, SPOT/HRV), orbital de radar (SAR RADARSAT-1) e de fotografias
aéreas;
¾ A variação volumétrica de perfis praiais em trechos distintos da área de costa
influenciada pelo estuário Curimataú/RN, escolhidos de acordo com suas
particularidades geomorfológicas, visando compreender os processos sedimentares
envolvidos;

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

SOUZA, F. E. S. 2004

4

¾ A caracterização sedimentológica e hidrodinâmica praial a fim de permitir
comprender o comportamento morfodinâmico da região de influência estuarina do
Curimataú/RN, com base no raciocínio geológico das formas de transporte e
deposição dos sedimentos praiais;
¾ A caracterização das alterações do ambiente deposicional de manguezal do estuário
Curimataú/RN através da avaliação das áreas de manguezais utilizando dados de
sensoriamento remoto, e modelagem da taxa de sedimentação por meio da
integração de geodados em um Sistema de Informação Geográfica (SIG).

1.3 – Área de Estudo

1.3.1 - Localização

A área de estudo está localizada entre os paralelos 6°13’ e 6°26’ de latitude sul e os
meridianos 34°58’ e 35°10’ de longitude oeste, compreendendo a porção sul da faixa
costeira do litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, na altura dos Municípios de
Tibau do Sul, Canguaretama, e Baía Formosa, distando 60 km a sul da cidade do Natal/RN
(Figura 1.2). O acesso a área é feito através da BR-101, e posteriormente pela RN-269, ou
pela estrada vicinal que liga a cidade de Baía Formosa.

1.3.2 – Clima

O clima é descrito como tropical sub-úmido, que atua no litoral oriental potiguar
com uma estação seca na primavera-verão e uma estação chuvosa no outono-inverno. A
estação seca vai de agosto a dezembro, com estiagem mais rigorosa nos meses de outubro a
novembro. A estação chuvosa tem início em março e se prolonga até julho, com
precipitações máximas de abril a junho (Figura 1.3). A precipitação pluviométrica média é
de 1.400 mm/ano podendo chegar a máxima de 2.800 mm/ano ou a mínima de 340
mm/ano (EMPARN, 2003).
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A temperatura da região é amena com oscilações em torno dos 25 ºC de média
anual, e com uma umidade relativa do ar oscilando entre 70 a 80%. A dinâmica climática
se caracteriza pela atuação de frentes frias nos meses de julho a agosto, no final do período
de inverno, sendo julho o mês mais frio. O sistema tropical atua na época de primaveraverão e é responsável pela altas temperaturas no período de setembro a dezembro, sendo
este último o mês mais quente. A influência dos alísios do sudeste, frescos e úmidos, é
percebida na área durante todo o ano oscilando sua velocidade de 8 m/s a 10 m/s de acordo
com a estação e direção predominante SE-NW, sendo responsáveis pelos mais altos índices
de pluviometria do litoral oriental do Rio Grande do Norte (RADAMBRASIL, 1981).
Precipitação Média Mensal dos Anos de 1911 a 2002
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Figura 1.3 – Precipitação média mensal dos anos de 1911 a 2002. Dados da Estação Pluviométrica de
Canguaretama/RN (Fonte: EMPARN, 2003).

1.3.3 – Contexto Geológico-Geomorfológico

A área em estudo está inserida no contexto geológico regional da Bacia
Pernambuco-Paraíba que compreende uma faixa estreita de cerca de 9.000 km2 ao longo do
litoral dos Estados de Pernambuco, Paraíba e parte do Rio Grande do Norte, estendendo-se
ainda por 24.000 km2 pela plataforma continental. Limita-se a norte pelo Alto de Touros
com a Bacia Potiguar, e a sul pelo Alto de Maragogi com a Bacia de Alagoas, tratando-se
assim da bacia sedimentar mais oriental da costa brasileira, situada entre os paralelos 6o e
9o sul (MABESOONE & ALHEIROS, 1988). Revisões feitas por MABESOONE &
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ALHEIROS (1993), a bacia Pernambuco-Paraíba passou a ser denominada de Bacia
Pernambuco - Paraíba - Rio Grande do Norte, limitando-se a norte pela falha de
Carnaubais com a Bacia Potiguar, sendo sub-dividida atualmente em oito sub-bacias
limitadas por falhas, sendo elas: Lajes, Touros, Natal, Canguaretama, Miriri, Alhandra,
Olinda e Cabo (Figura 1.4).

Figura 1.4 - Localização da Bacia Pernambuco-Paraíba-Rio Grande do Norte e suas subdivisões (modificado
de Mabesoone & Alheiros, 1993).

No contexto geológico local, a área de estudo insere-se na Sub-bacia
Canguaretama, a qual limita-se ao norte com a Sub-bacia Natal pela falha de Cacerengo, e
ao sul com a Sub-bacia Miriri pela falha de Mamanguape. As coberturas sedimentares
tércio-quaternárias, representadas pela Formação Barreiras e pelas formações sedimentares
sub-recentes e recentes, são destacadas como as unidades geológicas aflorantes (Tabela
1.1).
As principais feições geomorfológicas constituem-se em surperfícies de tabuleiros
aplainadas que se iniciam nas falésias costeiras recobertas por dunas e adentram ao
continente até as altitudes inferiores a 150 m. Os rios da região dissecam toda a superfície
de tabuleiro formando vales, baixios e alagadiços, colonizados pelos manguezais e a
vegetação de várzea.

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

8

SOUZA, F. E. S. 2004

Tabela 1.1 - Crono-estratigrafia das unidades aflorantes na área de estudo
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Fonte: ACCIOLY, 1995.
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areno-quartzosas,

areno-argilosas,

lateríticas

e

Unidade I – sedimentos areno-argilosos, variegados, localmente
silicificados.
Unidade II – sedimentos areno-argilosos, avermelhados,
arenitos ferruginosos, com estratificações cruzadas.
Unidade III- areias argilosas e argilas cremes, com caulínicas na
base.

O vale mais proeminente é o do rio Curimataú, encaixado na direção NE-SW, onde
este meandra sobre uma planície flúvio-marinha delimitada por vertentes abruptas
entalhadas nos tabuleiros costeiros. A calha do rio forma em alguns pontos inflexões com
ângulos de 90°, retornando a direção NW-SE, em correspondência com as inflexões de
trechos do rio Catú, vale de menor extensão situado a norte. A geomorfologia da área está
condicionada ao controle estrutural (Figura 1.5), sendo os vales escalonados em horst e
graben, tendo influência nas morfologias das drenagens, contatos geológicos e escarpas
costeiras (BEZERRA et al., 2001).
Na faixa litorânea as dunas recentes são mais expressivas em comprimento,
migrando de SE-NW de acordo com a direção preferencial dos ventos, sendo limitadas por
uma estreita planície praial arenosa variando de 40 a 250 m, onde sua continuidade é
interrompida pelas desembocaduras dos rios Catu e Curimataú. A planície praial limita-se,
suavemente, com o campo de dunas sobrepostas aos tabuleiros costeiros, ou abruptamente,
pelas falésias costeiras com altitudes que variam de 2 a 60 m. Paralelamente a planície
praial, próximas as desembocaduras dos rios, ocorrem uma estreita linha de recifes
areníticos com 25 a 30 m de largura e 5 km de extensão. Ainda, em trechos pontuais, no
sopé das falésias ou nas extremidades das enseadas, ocorrem os terraços de abrasão
marinha formados por blocos de arenitos ferruginosos da Formação Barreiras.
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Figura 1.5 - Mapa geológico simplificado da área de estudo (Modificado de Bezerra et al., 2001).

1.3.4 – Hidrografia
A bacia do Rio Curimataú possui uma área de 843 km2 no Rio Grande do Norte,
tem suas nascentes no sertão central paraibano na Serra do Cariri-Velho (PB), na província
Borborema a sudoeste da área de estudo. Seu curso principal de direção S-N atravessa
praticamente todo Estado da Paraíba em terrenos cristalinos. No Rio Grande do Norte o seu
curso passa a SW-NE a partir da localidade de Boqueirão, Município de Nova Cruz, já
sobre coberturas sedimentares. A rede hidrográfica é controlada por um sistema onde se
destacam cinco rios principais: Parari, Espinho, Pequirí, Outeiro, e o próprio Curimataú,
sendo todos de direção SW-NE. Devido ao clima semi-árido em maior parte do seu curso,
o Curimataú se pereniza a partir do agreste à zona da mata potiguar, sendo na área de
estudo, influenciado pela maré a qual chega a penetrar por cerca de 15 km conformando
sua zona estuarina, como pelo regime pluviométrico atuante no baixo-curso.
Os riachos e córregos secundários, com direção geral N-S, que ocorrem na área de
estudo, afluindo para os cursos principais, configuram-se em sua totalidade numa rede de
drenagem com padrões dendríticos e paralelos.
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O Catú é outro rio que ocorre na área de estudo, a norte do Curimataú, formando
uma micro-bacia individualizada, que serve de limite entre os municípios de Canguaretama
e Tibau do Sul.

1.3.5 - Vegetação

Na área de estudo a vegetação de maior destaque são os manguezais, que colonizam
as planícies de maré dos rios da região. As florestas de manguezal do Curimataú
representam 51,6% dos manguezais do litoral oriental potiguar, ocupando cerca de 4.588
ha. Tem como principais espécies: mangue sapateiro ou vermelho (Rhizophora mangle),
mangue canoé ou preto ( Avicenia germinans ), mangue branco ou manso (Laguncularia
racemosa) e mangue botão ou ratinho (Conocarpus erectus). Os indivíduos de árvores de
mangue podem alcançar até 12 m de altura (IDEC/GERCO, 1994).
De acordo com IDEC/GERCO (1994), nos tabuleiros propriamente ditos, a
vegetação é constituída por savana (cerrado), associadas à Mata Atlântica nas dunas mais
elevadas e nas encostas dos tabuleiros, onde ocorre bolsões semelhantes a Mata da Estrela,
destacando-se: o Pau-brasil (Ceasalpina echinata), o Pau d’arco (Zollernía ilicifolia), a
Sucupira (Bowdichia virgiloides) entre outras espécies. Nas zonas aluvionares predominam
os carnaubais e coqueirais (Cocos nucifera), também se encontrando nesta a cultura de
árvores frutíferas.
A medida que se adentra aos tabuleiros, no sentido de se alcançar os altos
topográficos, a vegetação muda de aspecto passando a constituir uma feição mais esparsa.
A predominância dos indivíduos de médio porte prossegue com o surgimento de novas
espécies como a Maria Preta (Eupatorium ballotaefolium), a Catanduva (Piptadenia
moniliformis), o Mororó (Bauhinia aculeata) e a Pitanga (Eugenia uniflora). O estrato
superior é pobre, mas também possui seus representantes que são as Embaúbas (Cecropia
peltada), os Cajueiros Bravos (Curatella americana) e alguns Imbus (Spondias tuberosa).
Na zona de praia as principais espécies são a Salsa de Praia (Ipomea pes-caprae), o
Capim de Areia (Panicum racemosun), a Quixaba (Brumelia sertorum) e o Pirrichiu
(Iresine sp).
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1.3.6 – Aspectos Sócio-econômicos

Quanto as atividades econômicas desenvolvidas na área, as principais são a
carcinicultura, localizada às margens do estuário Curimataú e Catu, e a tradicional
agroindústria canavieira ocupando boa parte da área dos tabuleiros e encosta dos vales da
região (Figura 1.6). As referidas atividades ocupam lugar de destaque na balança comercial
do Estado, mas por outro lado, são protagonizadoras de sérios riscos ao meio-ambiente
(BRASIL/DEPAQ, 2001).
Dentre os principais impactos ambientais, estão a destruição de manguezais para
construção de fazenda de camarão, assim como a intensiva mineração de areias da
Formação Barreiras, nos taludes do tabuleiro costeiro, destruindo a vegetação de mata de
tabuleiro, a fim de se construírem as paredes dos viveiros. A população ribeirinha que
retira parte de seu sustento da floresta de manguezal, com a coleta de ostras e caranguejos e
a pesca de peixes e camarões, passa a ser prejudicada, e mais ainda marginalizada pela
especulação imobiliária adivinda da atividade turística (SILVA, 2000).
Cana de Açúcar

Figura 1.6 – Vista parcial aérea das margens do estuário Curimataú onde se observa a ocupação das áreas de
manguezais por viveiros de camarão, e as encostas e superfícies do tabuleiro costeiro pelo cultivo da cana-deaçúcar (Foto: IDEC/GERCO, 1994).
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CAPÍTULO II
ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho foi realizado em quatro etapas principais: preliminar, campo,
laboratório e gabinete, com atividades seqüenciais e em paralelo, onde se desenvolveu uma
metodologia multidisciplinar, na qual foram associados dados geomorfológicos,
sedimentológicos, hidrodinâmicos, fitofisionômicos e de sensoriamento remoto acústico e
ótico/orbital (Vide Tabela 2.1 no final deste capítulo). No decorrer dos capítulos deste
trabalho serão apresentadas com maiores detalhes as abordagens metodológicas para cada
objetivo proposto.
A etapa preliminar teve início com a investigação e levantamento do acervo
bibliográfico e icnográfico existente referente ao tema e a área em questão, visando além
da fundamentação teórica, as estratégias de coleta de dados em campo. O levantamento
bibliográfico foi estendido durante todas as etapas subseqüentes, com intuito de
acompanhar as inovações conceituais e metodológicas referente ao tema. Ainda, nesta
etapa foram adquiridos dados de sensoriamento remoto orbital de sistemas óticos orbitais e
de radar, como de fotografias aéreas, e produzidas composições e realces simplificados na
forma de processamento digital de imagens (PDI), para reconhecimento da área de estudo.
A carta base utilizada no controle e reconhecimento de feições foi a Carta Topográfica da
SUDENE, de São José de Mipibu, folha SB.25-Y-A-II, do ano de 1970 e escala 1:100.000.
Porteriormente foram realizadas visitas a campo, apoiadas com rádio navegação via
satélite - GPS (Global Positioning System) através de pontos previamente coletados nas
imagens de satélite, fotografias aéreas e carta topográfica, visando o reconhecimento da
área, e a escolha dos locais e de acessos para o desenvolvimento da coleta de dados de
campo. Com intuito de sistematizar a coleta de dados de campo dividiu-se o estuário e a
área de influência estuarina do Curimataú/RN em compartimentos, sendo: a calha e canais
de maré, a planície de inundação pela maré, e a linha de costa adjacente. Em cada
compartimento foi adotada uma metodologia específica.
Na calha e canais de maré do estuário foram realizadas em várias etapas a aquisição
de dados de sensoriamento remoto acústico de ecobatimetria e sonografia, desde a
desembocadura até as partes mais interiores do estuário, onde se permitisse a navegação
com embarcação de baixo calado. Em outras etapas, procedeu-se a coleta de amostras de
sedimento de fundo objetivando a produção de mapas de fácies estuarinas e a descrição e
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espacialização das estruturas morfossedimentares, imprescindíveis a sua caracterização
geoambiental. Nas planícies de maré foram realizados perfilamento topográfico para
verificação dos níveis de inundação pelas marés, junto a zonação fitofisionômica com
intuito de caracterizar os setores das referidas planícies. Foi realizada a reambulação de
campo para ajustes de composições digitais de imagens de satélites e fotografias aéreas, em
relação aos setores da planície de maré. Ainda, foi realizado um vôo aerofotogramétrico
em escala de detalhe (1:4.000) para caracterização de uma área de manguezal desmatada
em meados do mês de janeiro do ano de 2001. Na linha de costa adjacente ao estuário
Curimataú/RN, procedeu-se o perfilamento topográfico da faixa praial em setores distintos,
visando a determinação do balanço sedimentar e seu comportamento morfodinâmico
sazonal, uma vez a cada mês no período de observação de catorze meses. Da mesma
forma, procedeu-se o levantamento de dados hidrodinâmicos praiais, entre eles, a
velocidade e direção de corrente de deriva litorânea, altura e período de onda, além do
ângulo de incidência com a praia, e direção dos ventos.
Os trabalhos de laboratórios foram desenvolvidos de acordo com as necessidades e
especificidade de tratamento dos dados. No Laboratório de Geoprocessamento (Geopro) as
fotografias aéreas, imagens orbitais dos satélites Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+,
SPOPT/HRV, Radarsat-1/SAR, foram tratadas com técnicas de PDI em ferramenta
computacional específica, no caso o programa ER-Mapper (Earth Resource Mapping Pty
Ltd. v.6.0). O tratamento das images orbitais de sensores óticos consistiu na elaboração de
várias composições coloridas, com realces de equalização, ou lineares de saturação,
visando a detecção dos ambientes deposicionais costeiros, como também a dispersão da
pluma túrbida para aquelas imagens obtidas no ato de descarga do estuário. Índices de
bandas foram utilizados, principalmente testando índices de vegetação, a fim de detectar
fitofisionomias características da planície de maré, com posterior reambulação em campo
para confirmação das unidades mapeadas. Neste momento, também realizou-se a
integração de dados óticos com o de radar, objetivando extrair as vantagens de ambos
sensores através de técnicas de álgebra com bandas.
Objetivando a evolução morfodinâmica costeira da área em apreço por meio da
integração dos produtos-imagens já considerados, as imagens foram previamente ortoretificadas no programa PCI v.7.0, eliminando as distorções ocasionadas pelo ângulo de
visada dos sensores e o imageamento do relevo, possibilitando maior precisão na detecção
de variações de linha de costa. Com esse intuito um par estereoscópico de cenas de radar
SAR/Radarsat-1 foi empregado na geração do modelo digital de elevação (MDE) de forma
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automática no módulo Orthoengine do programa PCI v.70. A partir da validação do MDE,
sobrepondo as curvas de nível da carta base, este foi utilizado no processo de ortoretificação das demais imagens. Os produtos-imagens orto-retificados foram tratados por
meio de técnicas PDI elaborando composições e realces visando destacar os contornos da
linha de costa. A digitalização da linha de costa referente aos produtos-imagens de cada
período foi digitalizada de forma “on-screen” na ferramenta computacional do Sistema de
Informações Geográficas (SIG) vetorial do programa Arc View v.3.2.
Os sonogramas do sistema de varredura lateral (side scan sonar) foram também
submetidos às técnicas de PDI, objetivando realçar as feições de fundo da calha e canais do
estuário. Neste foram aplicados filtros de suavização do tipo passa-baixa e de realce de
bordas direcional do tipo passa-alta. Os dados das sondagens batimétricas foram tratados e
interpolados e ajustados no software de modelagem Surfer v.7.0, através de testes de
interpoladores matemáticos que melhor representassem a continuidade espacial dos pontos
amostrados. A malha de pontos interpolados sofreu prévia correção da maré, a partir da
utilização de programa específico de previsão de maré (PACMARÉ). Em seguida
procedeu-se a geração do Modelo Digital Batimétrico (MDB). Este ainda foi submetido às
técnicas de PDI para realçar a geomorfologia da calha a partir do uso de filtros direcionais
de iluminação.
Ainda, no Laboratório de Geoprocessamento – GEOPRO (PPGG/UFRN),
preparou-se a série temporal de imagens orbitais e de fotografias aéreas a fim de detectar
as alterações do ambiente deposicional de manguezal. A referida série foi organizada e
integrada em ambiente SIG através do software IDRISI v.32.2. Neste mesmo ambiente
procedeu-se a espacialização do modelo de taxa de sedimentação do ambiente deposicional
de manguezal, fazendo-se estimativas em função das áreas de manguezal existentes nos
períodos imageados.
Todos os programas e imagens utilizadas foram disponibilizados pelo Laboratório
de Geoprocessamento do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – PPGG/UFRN, Natal-RN.
No Laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, as amostras de sedimentos de fundo da calha do estuário,
e da faixa praial adjacente, foram preparadas para análise granulométrica à laser, onde
previamente procedeu-se: a lavagem da amostra para retiradas de sais, a secagem, a
extração de matéria orgânica e carbonatos, o peneiramento para retiradas das frações
maiores que 2 mm, a pesagem, arquivamento e a reidentificação.
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Com o apoio do Grupo de Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento
Ambiental (GEMMA), do PPGG/UFRN, Natal-RN, procedeu-se a análise granulométrica
das frações abaixo de 2 mm. Vale salientar que o referido laboratório cedeu todos os
intrumentos para realização das sondagens batimétricas e sonográficas (Sistema Hydrotrac
da Odom), medição dos dados hidrodinâmicos, além dos materiais necessários ao
nivelamento topográfico das planícies de maré, e da faixa praial nos períodos de
observação, como de amostrador de sedimentos do fundo estuarino e da superfície praial.
A etapa de trabalho de gabinete consistiu na tabulação dos dados coletados em
campo e tratados nos respectivos laboratórios, visando o enquadramento com a bibliografia
levantada. Nestes foram aplicadas técnicas estatísticas descritivas básicas e multivariadas
visando a simplificação das interpretações dos processos morfodinâmicos existentes na
costa estudada.
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Tabela 2.1- Sumarização dos métodos de trabalho em cada etapa de levantamento e
processamento de dados
Trabalhos Preliminares
Elaboração de Mapas de Reconhecimento e
Processamento de Imagens Digitais

Levantamento Bibliográfico
Levantamento Icnográfico

Trabalhos de Campo
Calha/Canais de Maré

Planície de Maré

Linha de Costa

-Levantamento Batimétrico;
-Levantamento Sonográfico;
-Coleta de Sedimentos de Fundo;

-Levantamento topográfico para
determinação do nível de
inundação pela maré;
-Reconhecimento das espécies
vegetais;
-Perfilamento
para
zonação
fitofisionômica (estrutura das
árvores: altura de raízes, diâmetro
do tronco, densidade de espécies,
estado de conservação);
-Levantamento
Aerofotogramétrico (1:4.000);

-Reconhecimento da área e dos
pontos de observação;
-Realização de perfis praias;
-Coleta de dados hidrodinâmicos
(velocidade e direção de corrente
e de ventos, variação de maré,
altura e período de onda);
-Amostragem de sedimentos
praiais nas zonas de pós-praia,
praia média e antepraia.

Trabalhos de Laboratório
Laboratório de
Geoprocessamento (Geopro)

-Composições, realces, filtragens
de imagens de orbitais e
sonográficas;
-Georreferenciamento e Produção
da Base Cartográfica;
-Geração de Modelos Digitais
Batimetricos e de Elevação;
-Ortorretificação e mosaicagem de
Produtos
de
Sensoriamento
Remoto;
-Integração de Geodados em SIG;
-Modelagem Espacial;

Laboratório de Sedimentologia

Laboratório de Geologia e
Geofísica
Marinha
e
Monitoramento
Ambiental
(GEMMA)
-Preparação
de
Amostras -Granulometria à laser de areia a
(Identificação;
Lavagem; finos das amostras de sedimentos
Limpeza; Secagem; e Pesagem);
praiais e de fundo estuarino.
-Determinação do teor de Matéria
Orgânica e Carbonatos;
-Peneiramento;
-Arquivamento de Amostras;

Trabalho de Gabinete
-Tabulação, Análise Estatísticas e Interpretação dos dados tratados;
-Preparação de artigos para revistas indexadas e da Tese de Doutorado.
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CAPÍTULO III
CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DO ESTUÁRIO
CURIMATAÚ/RN POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DE DADOS DE
SENSORIAMENTO REMOTO ACÚSTICO, ÓTICO E DE RADAR
3.1 – Introdução

Os estuários são os lugares de encontro da drenagem continental com o mar.
PRITCHARD (1967) define estuário como um corpo de água costeiro semi-fechado com
livre comunicação com o mar no qual a água salgada é diluída com a água doce oriunda da
drenagem continental. Com o aprofundamento dos estudos acerca dos estuários, tem
surgido novas definições e critérios de classificação, com base na morfologia,
características sedimentares e hidrodinâmicas, tornando os estuários estruturas mais
complexas, dependendo quase sempre do ponto de vista sob o qual estão sendo analisados.
Uma das mais intrigantes definições trata da determinação dos limites de influência
dos estuários, sendo PRITCHARD (1967) um dos primeiros a apresentar definições acerca
destes limites, considerando a salinidade da água como critério (Figura 3.1). Este modelo é
tido como irrealista, uma vez que a influência da maré estende-se para montante além do
limite da intrusão salina. FAIRBRIDGE (1980) utiliza critérios essencialmente
geomorfológicos na definição dos estuários, entendendo-os como morfologias que ocupam
um vale fluvial até o limite superior da ação da maré. KJERFVE (1987), por sua vez,
discordou dos critérios morfológicos na caracterização dos limites dos estuários, haja vista
que nem sempre são suficientes para definir estuários. Este autor passa a definir os limites
a montante e a jusante dos estuários como dependentes da variação sazonal da descarga
fluvial e da influência da maré. Os limites a jusante passam a ser analisados segundo
critérios sedimentológicos e hidrodinâmicos, estendendo o limite do sistema estuarino até o
ambiente marinho costeiro. Assim, este autor passa a incluir uma zona costeira do estuário
correspondente a uma área de turbidez costeira, que se estende até o limite da pluma
túrbida. DALRYMPLE et al. (1992), se baseou no princípio do movimento sedimentar da
desembocadura do estuário para montante, separando os estuários de outras estruturas
sedimentares como os deltas. Este autor passa a considerar os limites do sistema estuarino
dependentes da distribuição das fácies sedimentares, baseado em critérios de natureza
geológica.
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Figura 3.1 – Definição dos limites do sistema estuarino de acordo com vários autores.

Como se percebe, os estuários são entidades complexas e altamente dinâmicas
tornando-os difíceis de serem definidos segundo apenas um dos determinados critérios. Por
vezes, a sua caracterização enseja a combinação de mais de um critério com base nas suas
particularidades morfológicas, sedimentológicas e hidrodinâmicas. Neste trabalho
objetivando a caracterização geoambiental do estuário Curimataú e sua região de
influência estuarina, compartimentalizou-se este sistema estuarino em três setores, de
acordo com as técnicas de estudos aplicadas em função de suas características
geoambientais peculiares. Os compartimentos tratados foram a calha do estuário, as
planícies de maré, e o ambiente marinho adjacente. Em se tratando das unidades
geoambientais estuarinas, definiu-as como zonas do estuário que possuem características
intrínsecas relacionadas às formas de interação entre os fluxos hidrodinâmicos e os
sedimentos de fundo ou das planícies, conformando estruturas morfo-sedimentares típicas.

3.2 – Caracterização Geoambiental da Calha do Estuário Curimataú por Meio
da Integração de Dados de Sensoriamento Remoto Acústico e Amostragem de
Sedimentos de Fundo
Recentemente, dados de sensoriamento remoto acústico de ecossonda (echosounder) e sonar de varredura lateral (side-scan sonar), vêm sendo empregados com
sucesso na interpretação de morfologias de fundo de variados ambientes costeiros
(WEWETZER et al., 1999; QUARESMA et al., 2001; VITAL et al., 2001; FRAZÃO et
Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

SOUZA, F. E. S. 2004

19

al., 2003, entre outros). Os registros batimétricos e sonográficos como a amostragem de
sedimentos de fundo, objetivaram proporcionar uma visão espacializada das estruturas
morfo-sedimentares da calha do estuário. Com efeito, este trabalho, obteve à interpretação
faciológica do canal de maré principal e secundário do estuário Curimataú, conforme o
padrão de distribuição, textura e morfometria das estruturas sedimentares, que foram
integrados as análises granulométricas dos sedimentos de fundo amostrados.

3.2.1 - Batimetria

A aquisição de dados batimétricos foi realizada ao longo de perfis longitudinais e
transversais à calha do estuário (Figura 3.2), utilizando o ecobatímetro da marca Odom
modelo Hydrotrac, operando na freqüência de 200 kHz, com resolução de 0,1 m de
profundidade, acoplado ao Sistema de Posicionamento Global – GPS (Global Positioning
System) de marca Furuno modelo GP-31. A correção de posicionamento na ordem de 1 a 3
m obteve-se através de rádio-DGPS modelo GR-80 da marca Furuno acoplado ao GPS do
registrador. O equipamento foi instalado em embarcação de baixo calado (1,0 m),
permitindo a navegabilidade em áreas mais interiores do estuário.
A velocidade da embarcação não excedeu 04 nós ou a 8 km/h para evitar a perda do
sinal de retorno para o sensor, onde a cada minuto do percurso, o registrador
automaticamente media a profundidade do ponto. O registro foi impresso em papel
térmico, do tipo bobina de fax, registrando informações sobre as horas, minutos e segundos
das medições dos pontos, suas coordenadas geográficas em décimo de grau de latitude e
longitude, com base no datum WGS 84. A cada início de sondagem o registro continha
dados sobre a calibração do sensor, inclusive a profundidade em relação a embarcação,
compensando a profundidade medida pelo sensor.
Previamente a geração do Modelo Digital Batimétrico (MDB), procedeu-se a
correção da profundidade dos pontos registrados em relação a variação de maré do período
de sondagem. Esta etapa de processamento dos dados batimétricos foi obtida através do
programa de previsão de marés PACMARÉ (FRANCO, 2000). Uma vez que o estuário
Curimataú não dispunha de estação maregráfica, a referência de nível adotada para a
construção do MDB e as previsões de maré foi o zero hidrográfico da estação maregráfica
do Porto do Natal/RN, devido a sua proximidade, situada a cerca de 60 km a norte da área
de estudo.
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Com os pontos corrigidos da variação de maré procedeu-se a construção de uma
planilha relacionando o par de coordenadas e a profundidade de cada ponto (x,y,z). A
referida planilha foi plotada em meio digital constituindo uma grade (grid) sobre uma
carta-base georreferenciada, a qual correspondeu a carta topográfica da SUDENE, Folha
São José de Mipibú, escala 1:100.000 (SUDENE, 1970). Esta etapa foi apoiada por uma
ferramenta computacional de modelagem de superfícies contínuas, onde se digitalizou as
margens do estuário para delimitação da malha de pontos (GOLDEN SOFTWARE, 2001).

Figura 3.2 – (a) Esquema de aquisição de dados batimétrico com correção da profundidade (Modificado de
VITAL et al., 2001); (b) Sistema de aquisição que trata do registrador de profundidades, GPS e DGPS para
posicionamento e (c) Perfilamento realizado longitudinalmente e transversalmente a calha do estuário
Curimataú com as respectivas datas das sondagens.

Visando maior eficiência de processamento de dados na construção do MDB a
calha do estuário foi dividida em 10 (dez) partes, sendo: em 05 (a calha principal do
Curimataú), em 02 (a calha do Cunhaú), e em 03 (a calha do Guaratuba).
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A modelagem foi realizada interpolando os pontos da grade gerada pelo método
isotrópico de krigagem, utilizando-se o espaçamento de 100 m, correspondente ao intervalo
entre um ponto medido e o seguinte, como também da distância entre as seções
transversais. Extraiu-se de cada modelo gerado curvas ou isóbatas de 1 m de intervalo que
foram sobrepostas à malha de pontos coletados de forma que estes, ajustados
manualmente, correspondessem aos contornos das formas de fundo do estuário verificadas
ao longo dos registros da sondagem batimétrica. Neste caso, as curvas foram transformadas
em pontos eqüidistantes de 1m x 1m gerando um grid ou malha regular, e submetido
novamente a interpolação pelo método de krigagem com espaçamento de 1 m, derivando
assim um MDB de maior detalhe.
Ainda visando realçar as feições de fundo de cada trecho da calha do estuário,
aplicou-se sobre os MDB gerados, filtro passa-alta direcional, que reproduzem a sensação
de iluminação pelo sol em um determinado ângulo de elevação e de direção.

3.2.2 - Sonografia

A sonografia foi obtida em trechos longitudinais à calha do estuário utilizando a
freqüência de 200 kHz, no mesmo sistema de aquisição dos dados batimétricos (Figura
3.3). Os sonogramas registrados em tons de cinza em papel térmico, correspondem ao
arranjo de diferentes contrastes reproduzidos pela interação da onda acústica com as
estruturas morfo-sedimentares, refletindo seus padrões de densidade e porosidade. Nesse
sistema de aquisição, as rochas como os sedimentos mais lamosos possuem tons mais
escuros, enquanto os sedimentos de cascalhos e areias aparecem em tons mais claros
(FRAZÃO et al., 2003).
Os sonogramas foram escanerizados e submetidos a Processamento Digital de
Imagens (PDI), aplicando-se filtros do tipo passa-baixa (filtro de média de dimensão 5x5),
e direcionais do tipo passa-alta (3x3) para realce de borda vertical. Com efeito, destacou-se
a geometria e as alturas das formas estruturadas superficialmente no leito do estuário. A
medição das alturas das estruturas foi feita diretamente do registro, fazendo a correção em
relação ao ângulo de incidência de 45° formado entre o feixe acústico e a estrutura (Altura
Real = Altura Registrada x Cosseno de 45°). As morfologias identificadas foram
classificadas de acordo com a terminologia e geometria descritas por ASHLEY (1990) para
as formas de fundo estuarinas.
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Figura 3.3 - (a) Esquema de aquisição de dados sonográficos baseado no modelo Hydrotrac (Modificado de
VITAL et al., 2001); (b) Trecho do registro sonográfico bruto; (c) Mesmo registro aplicando filtros de média
5x5 e realce de borda vertical destacando as ondas de areias; (d) Em tracejado, a linha de navegação para
realização da sonografia na calha do estuário Curimataú em 29/10/2002.

3.2.3 – Faciologia
Amostras de sedimento de fundo do estuário foram coletadas utilizando a draga do
tipo Van Veen como amostrador, a qual pontualmente recolheu o material sedimentar
penetrando cerca de 10 a 20 cm na camada superficial do leito do estuário. As coletas
foram realizadas em 11 (onze) seções distribuídas ao longo de todo o estuário, sendo em
cada seção realizada 09 amostragens, coletando-se 03 amostras na margem direita, 03 no
meio do leito, e 03 na margem esquerda, o que totalizou 99 amostras. Destas seções, em 06
(seis) foram realizadas as análises granulométricas das amostras, e nas 05 (cinco) demais,
as amostras foram utilizadas para caracterização textural visual dos sedimentos auxiliando

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

SOUZA, F. E. S. 2004

23

nas interpretações sonográficas (Figura 3.4). As estações de coletas foram previamente
marcadas, sendo “in situ” localizadas com auxílio de receptor GPS.

Figura 3.4 – (a) Amostragem de sedimentos utilizando a draga Van Veen; (b) Diagrama de coletas e
identificação da amostra por seção, sendo neste caso exemplificado pela amostragem na seção 01, onde as
coletas iniciaram na margem direita em direção a margem esquerda; (c) Localização das seções de coleta,
sendo em 1, 2, 3, 4, 5 e 6 procedida a análise granulométrica dos sedimentos, e nas seções a’,b’,c’,d’,e’, a
caracterização textural para complementação da interpretação dos dados de sensores acústicos.

A preparação das amostras de sedimentos (Figura 3.5) obedeceu a proposta por
SUGUIO (1973), sendo as frações inferiores a 2 mm analisadas em granulômetro a laser
(CILAS, 2001). Os resultados das análises foram processados no Sistema de Análise
Granulométrica - SAG (LAGEMAR/UFF, 2000) que utilizou os parâmetros estatísticos
baseado em FOLK & WARD (1957) obedecendo a classificação em unidades
granulométricas phi (I) de acordo com a escala de FRIEDMAN & SANDERS (1978).
Posteriormente, adotou-se a classificação textural de FOLK (1974) e faciológica para
sedimentos marinhos proposta por FREIRE et al. (1997).
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Figura 3.5 – Fluxograma da análise de amostras de sedimentos de fundo.

3.2.4 – Análise, Interpretação e Integração de Dados Batimétricos, Sonográficos e
Faciológicos

Com base nos mapas batimétricos produzidos (Figura 3.6), verificou-se que as
profundidades na zona conectiva (Figura 3.6, A e B), teve próximo a foz profundidades de
cerca de 7,0 m. Já próximo a conexão dos canais, a profundidade atingiu cerca de 9,0 a 9,5
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m. Na zona conectiva as profundidades médias variaram em torno de 5,0 a 6,0 m. A
largura média da calha nesta zona foi de 500 m e a sua extensão de 7,0 km.
Na calha do Cunhaú (Figura 3.6, C e D) com extensão de 7,0 km, e largura média
de 130 m, apresentou trechos com profundidades variando de montante para jusante de 7,0
a 8,5 m, respectivamente. Na calha do Curimataú, os trechos interiores à zona conectiva
apresentaram as maiores profundidades quanto a toda região estuarina (Figura 3.6, E, I e J).
No canal de encontro do Curimataú com o Cunhaú, as profundidades atingiram cerca de
16,0 m (Figura 3.6, E). A calha neste setor possui largura média de 250 m, tornando-se
mais estreita após a conexão da calha do Guaratuba, chegando mais a montante com
largura média de 130,0 m. As profundidades do canal mais a montante variaram de 10,0 m
para 6,0 m. A extensão do Curimataú da zona conectiva com o Cunhaú até a montante
chega a 11,0 km.
A calha do Guaratuba quando conecta com a calha do Curimataú, possui largura de
200 m, mas a medida que se dirige para montante passa a ter largura média de 100 m
chegando a 50 m na parte mais a interior. A extensão da calha foi de 7,0 km (Figura 3.6, F,
G e H). As profundidades médias do canal, próximo a conexão com o Curimataú, chegou a
13,0 m, passando rapidamente a 4,0 m e nas partes mais internas a 3,0 m.
As amostras de sedimentos de fundo analisadas mostraram que pela classificação
da média em unidades I , o que predominava eram as areais variando de areias grossas,
médias, finas a muito finas (Tabela 3.1). Observou-se um gradiente de granodecrescência
tranversalmente a calha, variando dos sedimentos mais grossos do meio da calha, até os
mais finos próximos às margens. Longitudinalmente, das areias mais grossas próximo a
desembocadura até as mais finas para interior do estuário (Figura 3.7).
A classificação textural baseada em FOLK (1974), seguiu a mesma tendência
adotada pela classificação média da granulometria, predominando as areias, sendo as
texturas mais grossas as areias com cascalhos esparsos, as médias as areias, e as finas as
areias argilosas (Tabela 3.1).
A classificação faciológica de acordo com FREIRE et al. (1997), enquadrou
variadas fácieis sedimentares marinhas através da granulometria e do percentual de
material carbonatado. Destacaram-se as fácieis de lamas terrígenas, areias litoclásticas a
litoclásticas com cascalhos esparsos para as amostras com conteúdos inferiores a 30% de
carbonatos. Entre 30 a 40% de carbonatos, destacaram-se as areias litobioclásticas, e entre
50 a 70% de carbonatos as areias biolitoclásticas. O percentual de carbonato (51,5 %) das
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amostras se deveu a grande quantidade de depósito de moluscos bivalves em alguns
trechos do leito do estuário (Tabela 3.1; Figura 3.7).
A interpretação dos perfis sonográficos de acordo com ASHLEY (1990) evidenciou
variadas formas de leito, entre elas: dunas a megadunas subaquosas, ondas de areia de
baixa a alta energia, ondas de areia, ondas areno-argilosas, estruturas mais suavizadas, no
caso das margens lamosas, além de afloramentos rochosos (Figuras 3.8 e 3.9). Estas
diferentes formas de leito expressaram a diversidade de ambientes deposicionais
encontrados no estuário representando as diferentes formas de interação dos fluxos gerados
pelas ondas, marés, e descarga fluvial. As formas de leito e a distribuição das fácies
estuarinas foram controladas pela morfologia de fundo (Figuras 3.6 e 3.7).
Nos perfis 01 e 02, localizados na desembocadura, apresentaram formas de leito de
média a grande escala refletindo ambientes de alta energia, desde ondas de areia até as
megadunas (Figura 3.8). As ondas de areia variaram de 0,5 a 1,0 m de altura e de 5,0 a
15,0 m de comprimento diminuindo em altura e tamanho a medida que se aproximavam da
linha de recifes areníticos priaias ou“beach rock” tranversal a foz do estuário. Após o
“beach rock”, em direção ao estuário, as ondas de areia vão aumentando em comprimento
e altura até iniciar o desenvolvimento de formas dunares superpostas por ondas de areias
assimétricas e 3-D. As dunas variaram de 1,0 a 3,0 m de altura e de 20 a 30 m de
comprimento, e as megadunas com mesma altura das dunas, mas os comprimentos
variando dos 30 a 50m. Após as feições dunares, rapidamente passaram-se as feições de
menor energia caracterizada por pequenas ondas areno-argilosas assimétricas de 0,10 a
0,50 m e 1,0 a 3,0 m de largura. A partir deste ponto, nos perfis 03 e 04, inicia-se uma
extensa faixa do leito dominada por ondas areno-argilosas nas margens transitando para
ondas de areias maiores, simétricas e assimétricas, em direção ao canal (Figura 3.8). Nos
perfis 05 e 06 ocorreram a transição das ondas areno-argilosas para as morfo-estruturas
suavizadas caracterizadas pelas margens lamosas, ou silte-argilosas, interdigitando-se as
pequenas ondas areno-argilosas assimétricas em direção ao canal (Figura 3.8).
Próximo à zona conectiva, entre as calhas do Curimataú com o Cunhaú, volta-se a
ter o domínio das pequenas ondas areno-argilosas assimétricas, superpondo-se em direção
ao canal às ondas de areia simétricas e assimétricas (Figura 3.9). A ocorrência das ondas de
areia passa a estar relacionada com o encontro de canais de marés que afluem para a calha
principal (Perfil 07 e 08, no Cunhaú e Perfil 11, no Curimataú). Nos perfis sonográficos
mais interiores a calha do estuário, tem-se o domínio das fácies lamosas nas margens
interdigitando-se para as fácies areno-argilosas caracterizadas por pequenas ondas
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assimétricas próximas ao canal inicial (Perfis 12 e 13). Esta premissa é reforçada pelo
resultado das amostras coletadas nas seções 4, 5, 6 e a’, b’, c’, d’ e e’ (Figura 3.7).
Tanto na zona conectiva (Perfil 02), como nos canais do Cunhaú e Curimataú
(Perfil 11), as formas dunares e de ondas, respectivamente assinalaram na morfo-estrutura
morfologias de ondas assimétricas, demonstrando a maior intensidade de corrente de maré
vazante nestes canais (Figuras 3.8 e 3.9).
No que tange aos aspectos geomorfológicos da calha do estuário Curimataú,
encontrou-se um maior número de morfologias na zona conectiva, próximo a
desembocadura, evidenciando uma zona de maior variabilidade morfo-sedimentar em
relação as partes mais internas do estuário (Figura 3.10).
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Figura 3.6 –Mapas batimétricos apoiados em coordenadas UTM e com escalas variadas a fim de destacar dos
trechos dos MDBs gerados as máximas profundidades.
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Tabela 3.1 – Classificação pela Média (I), Textural e Faciológica das Amostras Coletadas
(Seções 1, 2, 3, 4, 5, 6).
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Figura 3.7 – Mapa de Localização das estações de coletas de sedimento de fundo para análise granulométrica e
caracterização visual. No referido mapa encontram-se as composições sedimentares evidenciadas na calha do
Cunhaú, Curimataú e Guaratuba. No detalhe A e B temos a distribuição espacializada dos sedimentos de fundo
na forma de mapa faciológico após as interpretações sonográficas.
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Figura 3.8 – Interpretação dos perfis sonográficos da zona conectiva do estuário Curimataú. Os perfis se
dispõem da foz para o interior do estuário da esquerda para direita.

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

31

SOUZA, F. E. S. 2004

32

Figura 3.9 – Interpretação dos perfis sonográficos da parte interna do estuário Curimataú e Cunhaú. Os perfis
se dispõem da foz para o interior do estuário da esquerda para direita.
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Figura 3.10 – Morfologias identificadas na calha do estuário Curimataú utilizando filtros de iluminação
direcionais do tipo passa-alta sobre o MDB gerado integradas as interpretações sonográficas e faciológicas.
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Utilizando o critério de divisão geomorfológica de FAIRBRIDGE (1980), o qual
delimitou a região estuarina em 03 (três) zonas, sendo de montante para jusante, estuário
superior, médio e inferior (Figura 3.11), propôs-se a partir deste um modelo de
compartimentação geoambiental para a calha do estuário Curimataú. Devido a delimitação
de FAIRBRIDGE (1980) utilizar o gradiente de influência das marés ao longo do estuário,
a compartimentação geoambiental apoiou-se na distribuição das fácies estuarinas, uma vez
que este gradiente se reflete na composição e textura do material sedimentar
(DALRYMPLE et al., 1992).

Figura 3.11 – Delimitação geomorfológica do estuário segundo FAIRBRIDGE (1980). O estuário inferior
refere-se a zona que possui ligação com o mar aberto, o estuário médio é onde ocorre a mistura da água doce
com a salgada, e o estuário superior é caracterizado pela existência de água doce, mas ainda sujeita a ação
das marés.

O estuário inferior correspondeu a zona de fácies estuarinas controladas pela
energia de onda, e o fluxo turbulento próximo a desembocadura, que propiciaram um
ambiente deposicional de areias médias a grossas com cascalhos esparsos, e o
desenvolvimento de grandes ondas de areias e dunas subaquosas. O estuário médio
correspondeu as fácies estuarinas relacionadas a um regime de escoamento mais afetado
pela ação das marés, reproduzidas nas formas de ondas areno-argilosas, e pequenas ondas
de areias no canal. O estuário médio iniciou-se adjacente às planícies flúvio-marinhas do
Curimataú. Já o estuário superior foi delimitado pelas fácies estuarinas que refletiram as
mais baixas velocidades de fluxo, caracterizadas pelas morfologias planas e suavizadas a
pequenas ondas areno-argilosas (Figura 3.12).
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Figura 3.12 – Delimitação da calha do estuário Curimataú de acordo com a morfologia de fundo.

3.3 – Caracterização Geoambiental das Planícies de Maré do Estuário
Curimataú por Meio da Integração de Dados de Sensoriamento Remoto
Orbital Ótico (Landsat 7 ETM+) e de Radar-SAR (RADARSAT-1)
Nas áreas tropicais, as planícies de marés dos estuários são colonizadas pela
vegetação de manguezal, a qual se desenvolve na zona de entremarés adaptando-se as
condições de variação de salinidade e ao solo semi-fluido das planícies, conformando um
ambiente de alta deposição de sedimentos finos. Nas planícies de marés dos estuários, os
manguezais variam em porte e espécies de acordo com as características geoambientais
propiciadas pela topografia, o ritmo de inundação pelas marés, e o aporte de água doce e
marinha (LACERDA, 1984).
De acordo com FURUKAWA & WOLANSKI (1996), as velocidades de correntes
de maré nos manguezais são reduzidas pela fricção sob as raízes respiratórias da vegetação
densa, causando complexas alterações hidrodinâmicas, passando da ocorrência de vórtices,
a jatos, até a total estagnação. As partículas de sedimentos em suspensão entram na floresta
durante a inundação pela maré, principalmente silte e argila na forma de grandes flocos.
Estes se mantêm em suspensão como resultado da turbulência criada pelo fluxo em torno
da árvore, somente se depositando no interior da floresta na estofa de maré. Nas marés
vazantes as correntes são ínfimas impedindo a re-entrada ou retorno destes sedimentos nos
canais de maré.
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A intensidade de sedimentação é maior para árvores de Rhizophora. mangle devido
estas formarem uma complexa matriz de raízes, e menor para árvores do tipo Ceriops sp.
como as Avicenia sp. e Laguncularia sp. Com efeito, as inundações freqüentes pelas marés
nas florestas de manguezais funcionam como uma bomba impulsionadora de sedimentos
finos e coesivos das águas costeiras para as planícies de maré. Desta forma, os manguezais
não somente atuam como oportunistas na colonização dessas planícies e bancos de lama,
mas também contribuem ativamente na criação e manutenção dessas morfologias
(FURUKAWA & WOLANSKI, 1996).
A caracterização de geoambientes costeiros, com ênfase nas planícies de marés
colonizadas por manguezais, tem sido obtida com sucesso por vários autores utilizando
técnicas de sensoriamento remoto (HERZ, 1991; REBELO-MOCHEL & PONZINI, 1996;
PROST, 1997; SOUZA FILHO, 2000, SOUZA & AMARO, 2003). HERZ (1991) utilizou
imagens multiespectrais orbitais dos sensores MSS e TM para avaliação da distribuição da
cobertura vegetal de manguezal ao longo de toda a costa do Brasil. REBELO-MOCHEL &
PONZINI (1999), obtiveram a caracterização espectral das folhas de árvores de manguezal,
e seu padrão de resposta espectral nas bandas 1, 2, 3, 4 do Landsat TM. PROST (1997)
aplicou dados de sensores óticos orbitais, como Landsat TM e SPOT HRV, e de
hiperfrequências de radar aeroportado e orbital do tipo SAR (Synthetic Aperture Radar), na
detecção de impactos ambientais sobre os manguezais das Guianas. SOUZA FILHO
(2000) realizou a integração de imagens Landsat TM e de radar (SAR) do Radarsat-1 para
caracterização de um trecho de costa de manguezal de macro-maré da Amazônia brasileira.
SOUZA & AMARO (2003) aplicaram razão de bandas do Landsat TM na obtenção de
índices de vegetação para caracterização e avaliação de impactos nos manguezais do
estuário Potengi/RN.
Apesar das técnicas de sensoriamento remoto aplicadas a caracterização de
geoambientes costeiros já se mostrarem consolidadas, este trabalho procurou combinar
dados multiespectriais do Landsat 7 ETM+ com dados de microondas de radar do tipo
SAR do Radarsat-1, Banda C, ampliando a capacidade de interpretação dos dados de
sistemas de sensores óticos. As interpretações foram apoiadas com dados de campo
objetivando a divisão sistemática da planície de maré do estuário Curimataú em ambientes
deposicionais característicos.
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3.3.1 – Integração de Dados Orbitais Óticos e de Radar

As características fitofisiográficas dos manguezais respondem por padrões
característicos de resposta espectral (HERZ, 1991; REBELO-MOCHEL & PONZINI,
1996). Neste sentido, a distinção das unidades geoambientais das planícies de marés do
estuário, pode ser alcançada pelas propriedades radiométricas multiespectrais entre o solo
da planície, as copas das árvores, e o estrato herbáceo.
Com esta finalidade, o emprego de Índices de Vegetação (IVs) é bem reportada na
literatura por ser capaz de detectar a concentração de biomassa vegetal (THIAM &
EASTMAN, 1997), inclusive para espécies de manguezal (HERZ, 1991; SOUZA &
AMARO, 2003). A biomassa vegetal por sua vez está diretamente relacionada com a
fisionomia da vegetação, incluindo a altura, densidade, e espécies de plantas.
Os Índices de Vegetação (IVs) tratam-se de razões de bandas da faixa do espectro
vermelho e infravermelho próximo, que detectam diferentes propriedades de interação da
vegetação nessa região do espectro (THIAM & EASTMAN, 1997). No caso de imagens
multiespectrais do Landsat TM e ETM+, os IVs podem ser obtidos através da combinação
das bandas 3 e 4.
A banda 3 responde pelas reflectâncias da faixa do espectro de 0,63-0,69 µm,
estando muito relacionada aos comprimentos de ondas absorvidos pelos pigmentos de
clorofilas nas folhas dos vegetais para realização da fotossíntese. A banda 4, na faixa de
0,76-0,90ҏ µm, sendo estes comprimentos de ondas não utilizados para fotossíntese, e por
sua vez intensamente refletidos, respodendo pela estrutura interna das folhas dos vegetais,
principalmente pela quantidade de água intersticial (THIAM & EASTMAN, 1997).
Um dos índices de vetação mais empregados é o NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) ou Índice de Vegetação de Diferença Normalizada, dado pela seguinte
razão de bandas: NDVI= (Banda 4 – Banda 3) / (Banda 4 + Banda 3). O NDVI possui a
capacidade de minimizar o efeito topográfico da banda 4, como de produzir uma imagem
com escalas de valores que variam de -1 a 1. Os valores positivos expressam a biomassa
vegetal, os negativos a ausência de vegetação ou grau de aridez (ROUSE et al., 1974).
No que se refere a integração de dados orbitais óticos com dados de sistemas Radar,
que operam na faixa de freqüência do microondas, tem-se a vantagem de se adicionar à
sensibilidade as variações de morfologia e rugosidade superficial do terreno inerentes aos
dados de radar, com a capacidade de distinção das propriedades físico-químicas dos
sensores óticos. Esta integração amplia a capacidade de detecção e caracterização dos
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ambientes costeiros, principalmente em ambientes tropicais costeiros (SOUZA FILHO,
2000).
Com o propósito da caracterização geoambiental das planícies de maré do estuário
Curimataú, utilizou-se a integração do índice de vegetação (NDVI), obtido das imagens
multiespectrais do satélite Landsat 7 ETM+, cena 214064 de 04/08/2001, com 30 m de
resolução, com a imagem de Radar - SAR do satélite Radarsat–1, cena 241485 de
07/02/2001, com 12,5 m de resolução. Os referidos produtos-imagens foram corrigidos
geometricamente através do processo de ortorretificação (Vide Capítulo IV, Itens 4.2 e
4.3). A correção radiométrica foi aplicada somente na imagem de radar, utilizando filtro de
média 5x5 para redução do efeito de espalhamento (Speckle Efect Reduction).
A composição NDVI foi elaborada com suporte lógico do software de
Processamento Digital de Imagens (PDI) Er-Mapper (EARTH RESOURCE MAPPING
PTY LTD. v.6.0, 2003), adicionando-se a referida composição um canal de intensidade
referente a imagem de radar. Desta forma, procedeu-se a integração dos dados óticos com
o de radar, sendo a imagem resultante equivalente a multiplicação da imagem NDVI pela
Imagem de radar. A fim de melhor realçar a imagem monocromática resultante aplicou-se
a equalização de contrastes e uma paleta (look up table) de falsa cor (pseudocolor)
transformando os tons de cinza em cores (Figura 3.13).
A técnica de integração da composição NDVI com radar recuperou importantes
componentes estruturais, como a sensação topográfica perdida pelo NDVI, a partir do
realce dos níveis de rugosidades da vegetação pela imagem de radar, ampliando as
variações de textura e tonalidades entre as copas das árvores e os estratos herbáceos. Com
efeito, obteve-se a distribuição da cobertura vegetal das planícies de marés do estuário
Curimataú de acordo com a sua topografia.
Desta forma foram evidenciados geoambientes constituídos de acordo com as
freqüências e intensidades de inundação pelas marés. Destacaram-se como geoambientes
característicos os manguezais de intermaré, manguezais de supramaré e o Apicum.
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Figura 3.13 – Acima forma de aquisição da composição NDVI do Landsat 7 ETM+ (08/04/2001),
multiplicada pela Banda C do radar SAR/Radarsat-1 (07/03/2001). Abaixo a planície de maré do estuário
dissecada em várias unidades geoambientais (a – Manguezal de intermaré, b –Manguezal de supramaré, c –
Apicum, d- Cobertura/Nuvens).
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3.3.2 – Controle de Campo

A compartimentação geoambiental das planícies de maré em meio digital foi
seguida do controle de campo através de incursões pela floresta de manguezal para
identificação de grupos fitofisionômicos relacionados com as respostas espectrais da
composição produzida. Os pontos correspondentes aos trechos de observação foram
coletados com GPS e transpostos as imagens processadas para analisar as correspondências
com a estrutura da floresta de manguezal em setores distintos do estuário (Figura 3.14).
Perfis topográficos foram realizados nas planícies de marés do estuário junto ao
levantamento de dados estruturais da floresta de manguezal (Figura 3.14, h, pontos b-c e df), fazendo-se medições da distância entre as árvores, altura destas como de suas raízes
aéreas, e classificação da espécie vegetal, conforme SCHAEFFER-NOVELLI &
CINTRÓN (1986), HERZ (1991) e SOUZA & AMARO (2003).
Devido o solo ser instável nesses ambientes, empregou-se o método de nivelamento
do terreno através dos vasos comunicantes (Figura 3.14 d), sendo registrada a variação de
cota a cada 5m. O ponto inicial das seções levantadas sempre foi o canal de maré,
adentrando a floresta perpendicularmente a este cerca de 150 m. Ainda, devido a falta de
referência de nível no local, foi registrado no ponto inicial de cada perfil a profundidade do
canal e a hora, que através da previsão de maré no software PACMARÉ (FRANCO, 2000),
obteve-se correção das cotas tomadas nos perfis. A partir deste levantamento puderam-se
distinguir e inferir através da composição NDVI produzida, as principais zonações
encontradas neste ambiente, de acordo com a natureza do substrato e o alcance das marés,
sendo cada uma caracterizada por uma ou mais espécies principais (Figura 3.14).
Os manguezais de intermaré, relacionados aos bosques ribeirinhos no estuário
Curimataú, e as tonalidades mais avermelhadas na composição NDVI produzida (Figura
3.13), ocupam as áreas atingidas pelas águas salinas durante as marés de quadratura e
sizígia. Possui como espécie principal o mangue vermelho ou sapateiro (Rizophora
mangle), planta provida de raízes escoras adventícias e respiratórias (pneumatóforos), que
facilitam respectivamente a fixação e a oxigenação. Seu porte variou de arbustivo a
arbóreo (Figura 3.14 a, b).
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Figura 3.14 – Composições fitofisionômicas encontradas no estuário Curimataú/RN. Em (a) e (b) manguezais
de intermaré dominado por R. mangle. Em (c), (d), (e), (f), (g) manguezais de supramaré dominados por L.
racemosa e A. germinans. Em (h) Localização das fotografias.
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Os manguezais de supramaré ocorrem nas partes mais interiores do estuário em
setores das planícies que passam a ser inundados pelas médias das marés altas de
quadratura e marés de sizígias. São caracterizados na composição NDVI produzida por
tons amarelos-esverdeados (Figura 3.13). Trata-se de uma zona caracterizada pela presença
de mangue canoé (Avicenia germinans) e mangue manso (Laguncularia racemosa) plantas
portadoras de pneumatóforos facilitadores da oxigenação. O Seu porte pode ser arbustivo
ou arbóreo, alcançando cerca de 15 m (Figura 3.14 f, g). Outra zona característica foi
identificada, margeando a zona anterior em transição com os apicuns onde somente é
alcançada pelas marés excepcionais, tendo solos com aspecto mais argilo-arenosos,
cobertos por uma vegetação herbácea compostas de aráceas, aningas e samanbaias. A
resposta espectral na composição NDVI dessa zona foi de tons amarelos brilhantes (Figura
3.13). As espécies de árvores encontradas foram somente o mangue branco (L. racemosa) e
mangue botão (Conocarpus erectus), sendo este último de porte mais arbustivo (Figura
3.14 e).
Após as áreas de manguezal de supramarés encontram-se os apicuns, que de acordo
com SANTOS (1989) se tratam de zonas de solos arenosos e salinos, com gramíneas e
herbáceas tolerantes a alta salinidade, acima de 100 ppt (Figura 3.15). Na composição
NDVI produzida estes são refletidos por tons azuis-esverdeados (Figura 3.13).
Encontra-se nos apicuns a vegetação composta de Sersuvium portulacastrum; Batis
marítima; Salicornia sp.; Sporobolus sp., Spartina sp., e Iresine sp., as quais são tolerantes
a teores elevados de salinidade. Os Juncos (Cyperus sp), predominam em áreas onde há um
constante alagamento, por vezes com o algodoeiro de praia Hibiscus sp. como arbustos
isolados.
Ainda ocorre na área outra faixa intermediária de macrófitas aquáticas, ou plantas
subaquáticas, compostas de gramíneas, herbáceas e arbustos isolados, desenvolvendo-se
em solo turfoso e encharcado pelo afloramento de lençóis de subsuperfície próximos as
encostas dos tabuleiros. A pacavira (Helicornia pendula) da família das Musáceas é
predominante na área, seguidas de variadas aningas, constituindo um ambiente aningal,
destacando-se as Aráceas (Montrichardia linifera) e (M. arborences). Esta feição
apresenta-se na composição NDVI em tons azuis escuros devido a presença de água
(Figura 3.13).
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Figura 3.15 – Aspecto da vegetação tolerante a salinidade como o pirrichiu, típicas de ambiente de apicum
localizado após a zona de transição dos manguezais de supramaré.

Com relação aos perfis realizados nas planícies de marés do estuário (Figuras 3.16 e
3.17), o perfil A-A’, correspondente aos pontos (d) e (f) no mapa da figura 3.14,
reprensentou a parte da planície de manguezal de supramaré inundada pelas médias das
marés altas de quadratura e sizígia. A vegetação é composta por árvores de mangue das
espécies A. germinans e L. racemosa, que aumentam em porte a medida que se distancia
do canal, variando em altura dos 5 m a 7 m. Também a medida que se afasta do canal
aumenta-se o espaçamento entre os indivíduos de 5 m para 20 m de distância (Figuras 3.16
e 3.14 f).
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Figura 3.16 – Perfil característico de manguezal de supramaré. NMM - Nível Médio de Maré; NMMA –
Nível Médio das Marés Máximas; NMAM – Nível Mais Alto de Maré.
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O perfil transversal B-B’, correspondente aos pontos (b) e (c) no mapa da figura
3.14, reprensentou a parte da planície de manguezal de intermaré inundada pelas marés de
quadratura e sizígia. A vegetação é predominada por árvores de mangue da espécie R.
mangle, com indivíduos esparsos de A. germinans e L. racemosa, mais distantes do canal.
De outra forma, em relação aos manguezais de supramaré, os indivíduos de R. mangle
apresentam maior porte nas proximidades do canal, diminuindo em altura a medida que se
distanciam das margens. Apresentam altura variando de 7 m a 5 m e espaçamento entre os
indivíduos de 5 m a 10 m. Apresentam densidade aparentemente constante ao longo do
perfil, diminuindo bruscamente para interior no contato com os manguezais de supramaré
(Figuras 3.17 e 3.14 b, c).
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Figura 3.17 – Perfil característico de manguezal de intermaré. NMM - Nível Médio de Maré; NMMA – Nível
Médio das Marés Altas; NMAM – Nível Máximo de Maré.

3.4 – Caracterização Geoambiental da Zona de Influência Marinha Adjacente do
Estuário Curimataú por Meio da Interpretação de Dados de Sensoriamento Remoto
Orbital Ótico (Landsat 7 ETM+/ SPOT-HRV) e Acústico (Ecossonda)

Empregou-se a integração de dados orbitais óticos multiespectrais/multisensor com
dados de sensor remoto acústico de ecobatimetria objetivando delimitar e caracterizar a
zona costeira do estuário Curimatáu/RN. A definição desta zona foi baseada na delimitação
das zonas estuarinas proposta por KJERFVE (1987), discutida no item 3.1 deste capítulo, o
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qual estende os limites do estuário a jusante até o limite da pluma túrbida, ampliando a
zona de influência marinha do estuário em relação a delimitação de FAIRBRIDGE (1980).
Este critério de delimitação baseada nos limites de propagação da pluma túrbida no
ambiente marinho adjacente ao estuário, considera a atuação de processos hidrodinâmicos
e sedimentológicos estuarinos interagindo com os demais processos costeiros de acordo
com a sazonalidade, influenciando em maior ou menor grau a morfodinâmica costeira das
áreas conexas e os limites do estuário (MIRANDA et al., 2002).

3.4.1 – Aplicação de Dados de Sensoriamento Remoto Orbital na Detecção da Pluma
Túrbida do Estuário Curimataú/RN

A detecção da propagação da pluma túrbida estuarina só se faz possível quando
imageada pelos sensores durante condições de maré vazante ou de baixo fluxo. A medida
que os regimes de escoamento aumentam, acarretam altas turbulência junto as correntes ao
longo da costa, ocasionando a suspensão de sedimentos e impossibilitando seu
reconhecimento (HUH et al, 1996; GORMAN et al., 1998).
No que se refere aos produtos imagens para detecção da pluma túrbida do estuário
Curimataú, obteve-se 03 (três) cenas, sendo cada uma respectivamente do sensor orbital
Landsat 5 TM (Cena 214064 de 06/08/1993, com resolução espacial de 30 m), Landsat 7
ETM+ (Cena 214064 de 04/08/2001, com resolução espacial de 25 m), e SPOT HRV
(731363 de 06/08/1994, com resolução de 20 m). Os produtos-imagens foram
georretificados pelo processo de ortorretificação (Vide Capítulo IV, Itens 4.2 e 4.3), e
efetuadas as composições de bandas coloridas no modo RGB no software Er Mapper v 6.0.
As combinações foram 1R 2G 3B e 4R 3G 2B das imagens multiespectrais dos satélites
Landsat 5 TM e 7 ETM+ respectivamente, e das bandas XS3R XS2G XS1B do SPOT
HVR. Aplicaram-se realces de contraste linear com saturação para as imagens Landsat, e
equalização de histograma de cada banda para imagem SPOT (Figura 3.18).
Verificou-se que a utilização das bandas 1 e 2 do sensor Landsat 5 TM e as bandas
2 e 3 do Landsat 7 ETM+ nas referidas composições RGB, mostraram-se eficazes nos
realces da pluma de sedimentos, evidenciando uma propagação na direção norte, nordeste e
sul. Em relação ao SPOT HRV, as bandas XS2 e XS3, fizeram o mesmo papel de realce da
pluma, destacando-a com maior nitidez devido a maior resolução espacial desse sensor,
mas indicando a propagação da pluma na mesma direção das demais composições.
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Figura 3.18 – Composições coloridas para realce da pluma túrbida do estuário Curimataú/RN: (a) 4R3G2B
do Landsat 7 ETM+ em 04/08/2001; (b) 1R2G3B do Landsat 5 TM em 06/08/1993, e (c) XS3R XS2G XS1B
do SPOT HRVde 06/08/1994. Na imagem (a) tem-se a visão geral da dispersão da pluma, sendo em (b) a
dispersão para Norte e em (c) para sul.
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Em todas as composições foi verificada a presença de vórtices destacados pelos
tons mais claros refletindo a alta turbidez provocada pela turbulência das massas d’águas
estuarinas com as massas d’água costeira. Nas composições Landsat 7 ETM+ e SPOT
HRV foi possível notar a ação da corrente costeira, de direção norte-sul, impulsionando os
sedimentos em suspensão devido a ação dos ventos e ondas incidentes na costa. Também
foi percebida nestas composições a ocorrência de uma zona de arrebentação de ondas que
se estende por cerca de 1,0 km da desembocadura do estuário, conectando-se
transversalmente entre os “beach rocks”de uma margem a outra.

3.4.2 – Aplicação de Dados Batimétricos na Intepretação das Morfologias de Fundo
da Foz do Estuário Curimataú e suas Implicações na Dispersão da Pluma Túrbida

A confecção do mapa batimétrico da desembocadura do estuário Curimataú foi
realizada visando a obtenção de subsídios para compreensão da dispersão da pluma
túrbida. Para tanto, foram realizados perfis batimétricos tranversais e paralelos a costa
conformando uma grade de pontos de profundidade da foz do estuário, sendo 10 (dez)
perfis tranversais intercalados em 500 m com 2 km de extensão no sentido leste-oeste, e 03
perfis paralelos intercalados a cada 500 m com 5 km de extensão no sentido norte-sul.
A aquisição e o tratamento dos dados de ecossonda foram realizados similarmente
aos da calha do estuário (Vide item 3.2.1 deste capítulo). Verificou-se na morfologia de
fundo da região da desembocadura do estuário a configuração de um delta de maré
vazante, cujos limites em direção a plataforma interna correspondem a zona de
arrebentação de ondas evidenciada nas composições das imagens orbitais. Com base na
morfologia de fundo, o referido delta compreende o trecho a cerca de 1,0 km a norte da
desembocadura, e a cerca de 1,0 km a sul da desembocadura, com extensão de 1,0 km em
direção a plataforma interna, se interrompendo no canal a 5 m de profundidade, em frente a
desembocadura do estuário (Figura 3.19). Neste caso o delta compreende as isóbatas de -1
m a -3 m, a partir da qual progressivamente inicia-se as maiores profundidades. Utilizando
o critério morfológico de FAIRBRIDGE (1980) para classificação fisiográfica dos
estuários, o estuário Curimatau/RN se enquadra no tipo de delta de vazante.
Relacionando o mapa batimétrico com as composições produzidas, verifica-se que a
região do delta de maré vazante coincide com a área de maior concentração da pluma
túrbida, a qual vai se dispersando em três sentidos preferenciais, a norte e nordeste
influenciada pela corrente costeira, e para sul da desembocadura entre a praia e a linha de
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“beach rock” submersa, influenciada pela morfologia. A norte da desembocadura a pluma
túrbida se dispersa até a altura da desembocadura do rio Catú, e para sul em direção a praia
de Baía Formosa se dispersa até cerca de 5 km.
Com efeito, destacou-se a componente morfológica condicionando a dispersão da
pluma, uma vez que a linha de “beach rock” submersa atua como uma barreira propagando
os fluxos através dos trechos da linha de “beach rock” interrompidos, mesmo que
contrárias a corrente costeira (Figura 3.18).
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Figura 3.19 – Mapa batimétrico da desembocadura do estuário Curimataú. Batimetria realizada em 04/05/2003.
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CAPÍTULO IV
APLICAÇÃO

DE

MULTIDADOS

DE

SENSORIAMENTO

REMOTO NA EVOLUÇÃO COSTEIRA DE MESO A CURTA ESCALA
DA REGIÃO DE INFLUÊNCIA ESTUARINA DO RIO CURIMATAÚ/RN
4.1 – Introdução

Dados de sensoriamento remoto, tanto de sensores orbitais como de fotografias
aéreas, vêm sendo largamente empregados nas últimas décadas na detecção de mudanças
de linha de costa (SHOSHANY & DEGANY, 1992, YANG et al., 1999). Os principais
fatores que contribuem para o sucesso da aplicação de dados de sensoriamento remoto,
nesta perspectiva, referem-se à seleção apropriada do conjunto de dados e às técnicas de
processamento. Quanto a seleção apropriada dos dados verifica-se a importância de se
integrar produtos de sensores remotos em um mesmo contexto de resolução espacial e
temporal capazes de detectar mudanças (PHINN et al., 2000).
A lógica da integração de dados multisensor é de que estes estejam vinculados a
uma única base de georreferenciamento, corrigida geometricamente das distorções
ocasionadas pelos diferentes tipos de sensores como dos diferentes ângulos de
imageamento do relevo terrestre (EASTMAN, 1997). Neste caso no uso de dados de
multisensores, a orto-retificação se encontra entre as técnicas de georreferenciamento que
melhor apresentam resultados devido a utilização de coordenadas planialtimétricas do tipo
x,y,z permitindo a comparação de dados pixel a pixel (PCI, 2000).
Anteriormente ao processo de orto-retificação se faz necessário a construção de um
Modelo Digital de Elevação (MDE), o qual corresponde a uma superfície contínua que
representa espacialmente as elevações do terreno de modo a servir de base à extração das
altitudes. Este pode ser construído a partir de interpolações de cotas do terreno extraídas de
uma carta topográfica ou por meio da radargrametria (TOUTIN, 1999).
Neste trabalho, visando a comparação de imagens multiespectrais e multisensor do
SPOT-HRVIR, LANDSAT 5 TM, LANDSAT 7 ETM+, como das fotografias aéreas
pancromáticas, realizou-se o processo de orto-retificação sobre os referidos produtos com
base em um MDE extraído automaticamente por radargrametria. A geração do MDE foi
baseado na estéreo-correlação de um par esteroscópico de cenas do sensor de Radar de
Abertura Sintética- SAR (Synthetic Aperture Radar), do satélite canadense RADARSAT1.
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4.2 – Geração do MDE por Radargrametria e Orto-retificação das Imagens de Radar
Radarsat-1

O par estereoscópico utilizado na extração automática do MDE referiu-se as
imagens orbitais SAR n° 241604 e 241485, adquiridas no modo Standard SGF, com cena
de 100 km2, e resolução espacial de 12,5 m do satélite canadense RADARSAT-1, sendo a
primeira imagem adquirida em órbita ascendente em 03/02/2001, às 20 h e 42 min, com
ângulo de visada de 59°, e a segunda, em órbita descendente adquirida em 07/02/2001, às
07 h e 54 min, com ângulo de visada de -76° (Figura 4.1).
O curto intervalo de tempo entre a aquisição das imagens de radar além da obtenção
de diferentes órbitas, ascendente ou descendente, como de diferentes ângulos de visada,
tornam-se importantes fatores na precisão do MDE a ser gerado. Isto se deve a obtenção de
uma maior paralaxe, possibilitando gerar MDE com cerca de 90% de precisão (TOUTIN et
al., 2000). Os produtos-imagens do Radarsat-1 possuem suporte lógico através do Software
OrthoEngine v. 7.0 desenvolvido pela PCI Geomatics Inc. (PCI, 2000). O conjunto de
rotinas implementados pelo OrthoEngine permitem a extração de informações 3D, MDE,
orto-retificação de imagens, triangulação e criação de mosaicos (Figura 4.2).
O passo inicial se tratou da confecção do projeto, onde se implementou o sistema
de coordenadas, neste caso coordenadas UTM da Zona 25 M, e Datum Córrego Alegre
(MG), de acordo com a Carta Topográfica (SUDENE, 1970). Em seguida, as referidas
imagens de radar foram adicionadas ao projeto por meio da leitura automática do arquivo
digital de efemérides do satélite, em módulo de programa específico para dados
RADARSAT. Este módulo possui vantagens de produzir MDEs e Orto-imagens com alta
acurácia utilizando dados de posicionamento orbital do Radarsat (PCI,2000).
A imagem de órbita descendente foi assinalada com ângulo de visada para a direita
(Right Looking Image), enquanto a de órbita ascendente foi de ângulo de visada para a
esquerda (Left Looking Image), de acordo com RADARSAT (2001) para criação das
imagens epipolares ou par estéreo (Figura 4.3). Neste caso específico não houve a
necessidade de coleta de GCPs, sendo utilizado para o regoistro da imagem o arquivo
digital referente as efemérides do satélite.
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órbita descendente.

Figura 4.1 – Par estereoscópico de imagens de radar, Radarsat - 1 SAR, da região do estuário Curimataú. Em (A) a cena foi adquirida em órbita ascendente, e em (B), em
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Figura 4.2 – Esquema de funcionamento do Orthoengine (Adaptado de PCI, 2000).

Figura 4.3 – Imagens epipolares ou anaglíficas que possibilitam visão estereoscópica utilizando óculos
anaglíficos (lente vermelha e azul). A imagem de radar Looking Right em vermelho, cobrindo a imagem
Looking Left em azul produzindo a paralaxe indicando que o par possui estéreo-correlação.
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A extração automática do MDE utilizando imagens epipolares por estéreocorrelação (Stereo Matching -Figura 4.4), de acordo com SCHENK (1999), se obtém
através de um conjunto de linhas epipolares que correspondem a união de pontos de
altitude do terreno, os quais são definidos através do módulo de geração de MDE por meio
de uma janela móvel pixel a pixel, gerando linha por linha de elevação da imagem.
Uma série de parâmetros foram instruídos no módulo de geração de MDE, entre
eles a mínima e máxima elevação, resolução de saída (alta =12,5 m, média = 25 m e baixa
= 50 m), suavização do modelo (pesada = 100 pixel, média = 50 pixel, leve = 25 pixel e
sem suavização = 0 pixel). Optou-se pela resolução e suavização média, e uma variação de
elevação entre 0 a 700m, conforme a Carta Topográfica da região (SUDENE, 1970).
O MDE gerado possuiu um Erro Médio Quadrático (EMQ) dado pelo RMS (Root
Mean Square) de 1,66 pixel, o que correspondeu a um erro máximo de posicionamento de
40 m, o qual foi diluído no processo de suavização média. O modelo gerado, devido a não
utilização de GCP’s com altitude da Carta Topográfica, e sim baseado nas efemérides do
satélite, foi gerado representando as altitudes elipsoidais, ou seja, em relação ao Datum
Córrego Alegre (MG), e não ao nível médio do marégrafo de Imbituba (SC), portanto
sendo um DEM relativo.

Figura 4.4 – Diagrama de geração de linhas epipolares, onde um ponto fixado na imagem da esquerda tem
extraído uma janela ao seu redor. Dependendo da altitude do ponto no terreno, têm-se várias posições
possíveis para o seu correlato na imagem da direita. Através da determinação da maior correlação entre as
“janelas” da esquerda e da direita, é projetado o ponto P. Reprojetando este ponto entre os eixos de visadas
c1 e c2 se define a linha epipolar ou de pontos de elevação.
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No entanto, poder-se-ia fazer a correção das altitudes para os da Carta Topográfica,
mas devido a uma laboriosa tarefa de levantamento de informações planialtimétricas de
boa qualidade, com o uso de maior número de GCP’s, poderia incorrer no risco de gerar
maiores erros de posicionamento em função do pouco detalhe (escala 1:100.000) e da
desatualização deste produto cartográfico (SUDENE, 1970).
Com efeito, optou-se pelas altitudes elipsoidais, uma vez que estas são suficientes
para representar as variações morfológicas do terreno, quando comparadas em relação a
Carta Topográfica (Figura 4.5).
As imagens SAR foram orto-retificadas automaticamente pelo módulo de produção
de Orto-imagem do OrthoEngine, através do arquivo de GCPs junto as efemérides do
satélite. Tanto as orto-imagens e o MDE gerados foram utilizados na orto-retificação dos
produtos-imagens Landsat 7 ETM+, de 2001, Landsat 5 TM, de 1993, SPOT/HRV, de
1988, como de Fotografias Aéreas de 1969.

Figura 4.5 – Curvas hipsométricas eqüidistante em 40 m (verde) da Carta Topográfica (SUDENE, 1970),
sendo sobrepostas pelas Curvas extraídas, eqüidistantes em 40 m (vermelho) do MDE gerado. As curvas em
verde têm como referência de altitude o nível do marégrafo de Imbituba (SC), enquanto as curvas em
vermelho têm como referência a altitude elipsoidal do Datum Córrego Alegre (MG).
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4.3 – Orto-retificação e Processamento de Imagens Digitais de Sensores
Multiespectrais e Fotografias Aéreas para Detecção de Mudanças da Linha de Costa

Produto-Imagens de sensores óticos orbitais e aéreos foram orto-retificados com
base no Software OrthoEngine v. 7.0 (PCI, 2000). Diferente das imagens de radar do tipo
SAR, as imagens multiespectrais e monoespectrais não possuíam informação da
plataforma orbital (efemérides dos satélites) ou dados da câmera aerofotogramétrica
utilizada, impedindo a obtenção automática ou semi-automática de produtos ortoretificados.
Neste caso, o projeto foi desenvolvido utilizando as funções racionais, as quais se
tratam de um modelo matemático baseado em equações polinomiais que consideram a
elevação para correção geométrica de imagens. Com efeito, trata-se da melhor opção
quando o usuário não dispõe de informações sobre o modo de aquisição das imagens, onde
modelos de correção rigorosos não podem ser implementados (PCI, 2000). Esta difere da
correção polinomial mais usual o qual somente se utiliza de distâncias euclidianas sem
considerar a altitude no modelo matemático.
O modelo matemático de correção geométrica por funções raicionais é dado por
duas funções polinomiais que discretizam o par de coordenadas, conforme:
P1 (Xn , Yn , Zn)
Linha n = ------------------------------ e
Q1 (Xn , Yn , Zn)

P2 (Xn, Yn , Zn)
Coluna n = -----------------------------Q2 (Xn, Yn, Zn)

Onde:
Linha n = índice de linha normalizada do pixel na imagem
Coluna n = índice de coluna normalizada do pixel na imagem
Xn, Yn, Zn = valores de coordenadas do terreno normalizada
Sendo P e Q dados por uma função polinomial que descreve uma matriz de 3ª
ordem, dada por:
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onde:
Aijk, Bijk = Coeficientes Polinomial
m1, m2,m3 e n1, n2, n3 = máxima ponderada das três coordenadas do terreno
Utilizando o modelo de orto-retificação pelas funções racionais, obtiveram-se erros
médios quadráticos ou RMS que variaram de 12,6 m a 42 m em posicionamento (Tabela
4.1). Este erro máximo de posicionamento na escala de mapeamento (1:50.000)
representou 0,84 mm em distância gráfica, o qual se tornou desprezível através
digitalização da linha de costa “on-screen”.
Tabela 4.1 – Produtos orto-retificados com respectivos erros de posicionamento
ProdutoImagem
Landsat 7 ETM+
Landsat 5 TM
SPOT HRV
Fotografias Aéreas

Data

Resolução
(m)

N°
GCPs

RMS

Erro de
Posição (m)

04/08/2001
06/08/1993
16/06/1988
09/03/1969

25
30
20
05

15
13
16
33

1,23
1,40
1,00
2,52

30,75
42,00
20,00
12,60

Após a orto-retificação das imagens digitais foram efetuadas combinações de modo
a realçar as feições de linha de costa no Software de Processamento digital de Imagens
(PDI) Er-mapper v. 6.0. Neste, as imagens multiespectrais do Landsat TM e ETM + foram
combinadas em 4R 5G 3B, já que esta composição é capaz de delinear os corpos de água,
devido principalmente a alta absorção da água na faixa do infravermelho próximo (Banda
4) e médio (Banda 5), enquanto na faixa do vermelho visível (Banda 3), é devido a
sensibilidade a transição das áreas úmidas.
Com o mesmo fim, as imagens multiespectrais SPOT-HRVIR foram combinadas
na forma 3R 2G 1B, em que a banda XS3 correspondente a faixa do infravermelho
próximo, respondendo pelo delineamento da linha de costa, enquanto os canais XS1 e XS2,
auxiliaram na detecção dos ambientes úmidos transicionais. No caso das fotografias aéreas,
obtiveram-se melhores resultados utilizando-se técnicas de realce linear com saturação.
Posteriormente, objetivando a detecção da variação da linha de costa entre os anos
de 1969, 1988, 1993 e 2001, foi realizada a digitalização da linha de costa apoiada no
Software Arc-View v.3.2 de forma on-screen sobre as imagens processadas.
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4.4 – Variações Morfológicas da Linha de Costa de Meso a Curta-escala

Visando a detecção de mudanças de linha de costa entre os períodos de 1969, 1988,
1993 e 2001, da faixa costeira que se insere no Vale do Rio Curimataú/RN, desde a Praia
de Simbaúma, a norte, até Praia de Baía Formosa, a sul, dividiu-se a referida faixa costeira
em cinco setores de acordo com as sua características geomorfológicas (Tabela 4.2 e
Figuras 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12).
Baseado nas relações entre concavidade e convexidade, identificou-se as
morfologias que representaram os avanços e recuos da linha de costa para os determinados
setores. O método de relação concavidade/convexidade foi empregado por LAKHAN &
PEPPER (1997) na identificação de áreas de acresção e erosão na costa da Guiana. Estes
autores chegaram a quantificar taxas de erosão e acresção utilizando relações geométricas
em função do ângulo de convexidade e concavidade.
Neste trabalho utilizou-se somente da configuração de concavidade e convexidade
da linha de costa sem quantificar as taxas de acresção e erosão por este método. De outra
forma, realizou-se a análise volumétrica de perfis praiais para os referidos setores,
selecionando em cada trecho, um ponto de observação de comportamento morfodinâmico
(Vide Capítulo V).
Tabela 4.2 – Caracterização Geomorfológica do trecho de costa entre os extremos de
Simbáuma à Baía Formosa.
Setor

Localização (*)

Extensão

Geomorfologia

Trecho de praia arenosa exposta, de direção NW com
largura de 60 m, conectada em toda a sua extensão
pelo campo de dunas.
Trecho da costa flexionado em 90°, formando uma
II
6.800 m Sul
2.500 m
pequena baía, com zona de praia de 150 m de largura,
delimitada abruptamente por falésias cobertas pelo
campo de dunas.
Trecho abrigado por uma linha de beach rocks semiIII
500 m Sul
5.000 m
exposta de direção N-S. A faixa de praia de 100 m de
largura é conectada suavemente com o campo de
dunas adjacente a planície flúvio-marinha.
Trecho abrigado por beach rocks exposto na faixa de
IV
700 m Norte
2.300 m
praia de direção N-S, entre a foz do Rio Catu e
Curimataú. A praia de largura de 80 m é limitada por
pequenas dunas adjacentes ao planalto costeiro.
Trecho infletido e desprotegido da costa após a foz do
V
4.250 m Norte
5.300 m
Rio Catu, seguindo a direção S-N até o limite da Praia
de Pipa. A praia de largura de 70 m é limitada por
falésia sotoposta pelo campo de dunas.
(*) a partir da desembocadura do Curimataú nas coordenadas UTM - Zona 25M - 275.280 m E e 9.302.150 m
I

7.500 m Sul

N.
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Figura 4.6 – Trecho da Praia de Baía Formosa que representa o Setor I, onde se verifica a ausência de beach
rocks, expondo a face praial a uma maior ação do clima de ondas. A faixa praial é delimitada pelo campo de
dunas fixadas pela vegetação, ocorrendo nas extremidades da enseada os terraços de abrasão marinha
formada por arenitos ferruginosos (Foto de VITAL, 2003).

Figura 4.7 – Trecho infletido da Praia de Baía Formosa que caracteriza o Setor II, conformando uma pequena
baía semi-abrigada, que serve de ancoradouro de barcos pesqueiros. Evidencia-se a zona de praia nesta
extensão, delimitada pela escarpa da falésia de cerca de 60 m de altura, coberta pelo campo de dunas móveis
e fixas (Foto do Autor, Janeiro/2000).
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Figura 4.8 – Trecho da Praia de Barra de Cunhaú que representa o Setor III, onde se evidencia uma zona de
praia delimitada pelo campo de dunas móveis que recobrem a planície flúvio-marinha do Curimataú. Nesta
planície, ao fundo, verificam-se os bosques ribeirinhos de manguezais e os sedimentos lamosos. Ainda neste
setor ocorre uma linha paralela de beach rocks semi-expostos nas marés de sizígia (Foto de VITAL, 2003).

Figura 4.9 – Trecho da Praia de Barra de Cunhaú que caracteriza o Setor IV apresentado uma linha de recifes
areníticos praiais (beach rock) que estão dispostos ao longo da zona de praia. A faixa praial limita-se com o
campo de dunas móveis que recobrem suavemente a planície costeira, subjacente a escarpa do planalto
costeiro (Foto de VITAL, 2003).
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Figura 4.10– Trecho da Praia de Simbaúma que representa o Setor V, tendo a estreita faixa de praia
exposição maior ao clima de ondas, sendo a praia delimitada abruptamente pela escarpa do planalto costeiro,
recoberto pelo campo de dunas fixadas pela vegetação. Em alguns pontos isolados, mais infletidos da praia,
por vezes ocorrem blocos ferruginosos (Foto de VITAL/2003).

Sobrepondo as linhas de costa digitalizadas dos períodos analisados, observaram-se
áreas de estabilidade, acresção e erosão em toda faixa costeira do vale do Rio
Curimataú/RN. A sul da desembocadura do Curimataú (Figura 4.11), o Setor I e II vem
sofrendo uma retrogradação desde o primeiro período analisado (1969), enquanto o Setor
III, se mantém em equilíbrio, até próximo a desembocadura do Curimataú, sendo a partir
do ano de 1993 observado um processo progradativo. Por outro lado, vem ocorrendo a
erosão da margem esquerda do estuário (Figura 4.11).
A norte da desembocadura do Curimataú (Figura 4.12), o Setor IV inicia-se, de sul
para norte, apresentando um processo progradativo, seqüenciado por um estágio de
equilíbrio e finalizando próximo ao Rio Catú com estágio erosivo. O Setor V, ao longo da
Praia de Simbaúma, se apresenta com uma morfologia estabilizada ao longo dos anos,
tendo somente um indicativo de erosão nas proximidades da Praia de Pipa desde 1969.
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Figura 4.11 – Setores a sul da desembocadura do estuário Curimataú representados na escala de 1:50.000,
com erro máximo de posicionamento de ± 42 m. Em cada setor, as linhas que evoluem convexamente no
tempo representam fases erosivas, e, ao contrário, são progradativas, as que evoluem concavamente.
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Figura 4.12 – Setores a norte da desembocadura do Estuário Curimataú/RN representados na escala de
1:50.000, com erro máximo de posicionamento de ± 42 m.

As linhas de costa dos períodos mapeados foram delimitadas pelas variações de
maré no momento do imageamento dos sensores, registrando nas imagens fases de preamar
ou de baixa-mar, dificultando a medição mais precisa da resposta da linha de costa em
função das mudanças do nível do mar de meso e curta escala. Apesar disto, mostraram um
indicativo de mudanças que podem estar relacionadas a ciclos sazonais de acresção ou
erosão, pois os produtos-imagem de 09/03/1969 e 19/06/1988 se referiram a estação
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chuvosa da região, enquanto os de 06/08/1993 e 04/08/2001, se referiram ao início do
verão, caracterizado por fortes ventos na região.
Levando em consideração os eventos de mudanças da linha de costa referentes a
sazonalidade e a variação de maré, temos no Setor I uma retrogradação da linha de costa de
50 m, no Setor II, de 65 m e no Setor III uma progradação na desembocadura de 500 m. No
Setor IV, ocorreu uma acresção de 80 m na desembocadura do Curimataú, e uma erosão de
40 m próxima a desembocadura do Rio Catú. No Setor V, uma erosão de 65 m, já próximo
a Praia de Pipa. Os trechos de progradação mais notáveis se localizaram nas adjacências da
desembocadura (Figura 4.13a), notadamente a partir de 1993, refletindo a dinâmica de
delta de maré vazante, enquanto as áreas erosivas mais expressivas se localizaram nas
falésias de Baía Formosa (Figura 4.13b) e de Simbaúma, nas proximidades da Praia de
Pipa, desde 1969.

Figura 4.13 – Fotografia aérea orto-retificada de 1969 com linha de costa destacada em vermelho. A linha de
costa azul corresponde ao traçado de costa digitalizado da Banda 4 do Landsat 7 ETM+ de 2001. Em (A),
Evidencia-se um processo progradativo mais a presença de bancos de areia na desembocadura do estuário
Curimataú entre 1969 a 2001. Em (B), Mesmo a Banda 4 tendo sido obtida na maré baixa fica sobreposta
pela fotografia aérea demonstrando processo erosivo em Baía Formosa durante este período.
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CAPÍTULO V
MORFODINÂMICA PRAIAL E BALANÇO SEDIMENTAR DA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DO ESTUÁRIO CURIMATAÚ/RN

5.1 – Introdução

A linha de costa é uma das feições mais dinâmicas do planeta, onde sua posição no
espaço varia constantemente. As mudanças da linha de costa estão diretamente
relacionadas as variações morfodinâmicas de praia, as quais não são completamente
previsíveis, uma vez que os ciclos não se repetem precisamente. Tais variações são
resultantes de uma dinâmica complexa de componentes de sistemas não lineares de grande
escala entre eles (BITTENCOURT et al., 1997).
A morfologia praial é controlada por um grande número de fatores dentre os quais a
energia de onda se destaca pelo seu desenvolvimento e mudança. Por sua vez o clima de
ondas é resultante de um padrão caótico de circulação atmosférica impulsionada pela
geração de ventos (KING, 1972; KOMAR, 1983).
A diversidade de estágios morfodinâmicos de praia está ainda relacionada a outros
fatores como declividade e composição granulométrica, os quais variam em resposta a um
determinado clima de ondas aumentando sua complexidade. Com efeito, um perfil de
equilíbrio poderia ser produzido se uma praia permanecesse exposta por um longo período
a um clima de onda constante (BITTENCOURT et al., 1997).
O estágio de equilíbrio morfodinâmico é resultante das interações constantes de
variáveis físicas que se repetem espacialmente e temporalmente onde suas variações, sejam
ou não decorrentes das intervenções humanas ou de mudanças globais, podem ser
refletidas em sistemas complexos e dinâmicos de forma mais intensa. Neste caso em
estágios erosivos ou deposicionais.
Técnicas estatísticas de análise fatorial foram aplicadas com sucesso na
interpretação da morfodinâmica praial por vários autores (WINANT et al., 1975;
WINANT & AUBREY, 1976; AUBREY et al, 1980). Nesses trabalhos, a obtenção de
fatores ou autofunções permitiram descrever e predizer o comportamento sazonal praial.
Recentemente, técnicas de monitoramento baseadas em Análise de Séries
Temporais (AST) vêm sendo empregadas para detectar, quantificar, prever e espacializar
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mudanças ambientais. Dentre elas, a análise fatorial por meio da Análise de Componentes
Principais (ACP) se destaca pela aplicação em fenômenos multivariados. A ACP tem uma
longa história de utilização em sensoriamento remoto, principalmente por integrar uma
gama de informações multiespectrais em um número menor de bandas, ou seja
componentes, que representam a variância estatística e modal medida pelo sensores
orbitais em cada espectro. No que concerne à AST, as imagens resultantes representam um
modelo estatístico que sumarizam a variação do fenômeno de uma série dados ordenados
numa escala temporal (EASTMAN & FULK, 1993).
Neste trabalho se efetuou a aplicação da análise fatorial por meio da ACP como
técnica para interpretação e quantificação das variações de perfis de praias da faixa costeira
de Simbaúma à Baía Formosa/RN, Nordeste, Brasil, visando compreender seus estágios
morfodinâmicos pretéritos e sua atual dinâmica ambiental.

5.2 – Obtenção de Perfis Praiais para Geração de Séries Temporais de Dados
Morfodinâmicos

A distribuição dos perfis praiais levou em consideração os aspectos peculiares de
cada morfologia do trecho da costa de Simbaúma à Baía Formosa (Figura 5.1). Com isto,
selecionou-se cinco pontos de observação de modo que estes possibilitassem compreender
o comportamento morfodinâmico de acordo com as características geomorfológicas de
cada setor da costa estudada (Vide Capítulo IV, item 4.4).
Através da técnica de nivelamento geométrico obteve-se leituras de nível da
superfície praial de forma a registrar com maior detalhamento suas ondulações e variações
no sentido perpendicular a linha de costa (Figura 5.2). Os perfis foram efetuados nos meses
de janeiro de 2001 a fevereiro de 2002, totalizando catorze perfis praiais nos pontos 01
(P1), 02 (P2), 04 (P4) e 05 (P5). No ponto 03 (P3), foram realizados 13 treze perfis, pelo
motivo do levantamento topográfico ter sido iniciado em fevereiro de 2001 e finalizado no
mesmo mês dos demais. Com isso, para os cinco locais monitorados obteve-se 69 perfis
praiais.
A referência de nível dos perfis praiais foi o Zero Hidrográfico da Estação
Maregráfica do Porto de Natal/RN, situado a cerca de 60 km a norte da área. A correção
das cotas para o referido nível hidrográfico foi possível através da determinação da cota de
um ponto intermediário na zona de refluxo, registrando a hora de sua leitura.
Posteriormente, obteve-se altura de maré correspondente a hora da medida, corrigindo as
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cotas para os demais pontos coletados, obtendo-se a possibilidade de comparar os perfis
mês a mês. O programa de previsão de marés PACMARÉ (FRANCO, 2000) foi utilizado
para obtenção das alturas de marés referente aos dias e horas dos perfis coletados, sendo,
portanto a referência do nível médio do mar adotado de 1,33 m segundo a DHN (2001).

Figura 5.1 – Localização dos pontos de observação da morfodinâmica praial, sendo (P1) a 06°22’15”S e
34°59’58”W, (P2) a 06°22’10”S e 35°00’35”W, (P3) a 06°18’59”S e 35°02’07”W, (P4) a 06°18’06”S e
35°01’58”W, e (P5) a 06°16’12”S e 35°02’12”W. A composição 4R3G2B com realce linear de saturação, do
satélite Landsat 7 ETM+, de 04/08/2001, foi empregada propositalmente para destacar a dispersão da pluma
do Curimataú/RN e dos sistemas adjacentes no início de maré vazante além do sentido da corrente litorânea.
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Após correção de referência de nível dos perfis praiais, procedeu-se a geração de
um MDE (Modelo Digital de Elevação) para cada perfil, a partir da interpolação de suas
respectivas cotas pelo método de krigagem. O MDE gerado correspondeu a um grid de
uma linha de 1 m de largura por n colunas de cotas a cada 1 m distância, do início do perfil
até a cota 0.0 m. Em cada grid obtido quantificou-se o volume subaéreo referente a cada
mês de observação baseado no software Surfer v.7.0 (GOLDEN SOFTWARE, 2001).
A composição da série temporal de cada ponto de observação foi obtida
construindo-se uma matriz onde o número de colunas correspondia aos meses de
observação, e de linhas, a extensão de cada grid gerado. Neste caso o número de linhas da
matriz correspondeu ao mês que obteve o perfil praial de máxima distância, tendo os
demais perfis as colunas preenchidas com 0 (zero), a partir da cota 0.0 m.

Figura 5.2 – Zonação morfológica e hidrodinâmica de praia tipicamente arenosa (Modificado de WINANT et
al. 1975).

Cada matriz construída foi submetida a análise fatorial por meio da (ACP),
extraindo-se matrizes de autocorrelação entre cada componente, como matrizes de
autovalores (STATSOFT, 1997). A importância deste tipo de análise é a sua capacidade de
agrupar em poucos conjuntos ou componentes as variâncias dos dados originais. Esta
redução na dimensionalidade dos dados, com pouca perda de informação, é muito útil na
simplificação das análises de fenômenos multivariados (EVERITT & DUNN, 1998).
Os resultados das análises pelas ACPs na forma de matrizes de autovalores e
autocorrelação possibilitaram uma melhor interpretação da morfodinâmica praial dos
pontos de observação com base na correlação entre as PCs (Principais componentes) e o
volume de sedimentos dos perfis. Ainda, a geração de gráficos de isopletas e PCs
auxiliaram nas interpretações morfológicas de praia (Figura 5.3).
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Figura 5.3 – Fluxograma das etapas de processamento de dados gerados pelos perfis topográficos.

5.3 – Análise de Principais Componentes (ACP) na Interpretação da Morfodinâmica
Praial de Simbaúma à Baía Formosa

A partir do gráfico de isopletas, composto através da matriz de série temporal de
cada ponto de observação, observou-se mudanças morfológicas e volumétricas de
sedimentos praiais intensas na zona subaérea, entre a faixa de cotas de 3.0 a 0.0 m, as quais
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correspondem as amplitudes de maré da região. Em todos os pontos ocorreram períodos
distintos de progradação ou acresção e retrogradação ou erosão da linha de costa. No P1, a
maior extensão alcançada correspondeu ao mês de junho/2001 com cerca de 80m, e menor
extensão no mês de fevereiro/2002 com 40m. Nos demais perfis respectivamente: (P2) 250
m, em dezembro/2001, e 150 m em janeiro e maio/2001; (P3) 120 m, em setembro/2001 e
60m em março/2001; (P4) 125 m, em janeiro/2002 e 70 m em dezembro/2001; (P5) 90 m
em março/2001 e 50 m em janeiro/2002 (Figura 5.4).
Quanto a ACP aplicada a série temporais de perfis praiais de cada ponto de
observação, as matrizes de autovalores extraídas indicaram que a PC1 (Primeira
Componente) foi responsável por 95 a 99% das variâncias do conjunto de dados que
representaram a morfologia dos perfis praiais. Devido o agrupamento de quase a totalidade
das variâncias na PC1 em relação as catorze PCs extraídas, temos que esta componente
representou o conjunto de cotas do perfil praial ou a morfologia de praia com mais
tendência de se repetir durante o período analisado. WINANT et al. (1975), reportou esta
mesma premissa encontrando para o primeiro fator, o qual denominou de função de praia
média, variâncias em torno de 99%.
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Figura 5.4 – Diagrama de isopletas da parte
subaérea da superfície praial mostrando a
variação volumétrica em relação a mudança da
linha de costa ao longo do tempo. (P) indica a
fase progradativa e (R) a retrogradativa. (a)
refere-se a faixa de praia exposta delimita pelo
campo de dunas; (b) baía semi-abrigada
delimitada por falésias de 60 m de altura cobertas
por dunas (c) faixa de praia abrigada pela linha de
beach rocks semi-esposta a sul da desembocadura
do Rio Curimataú; (d) faixa de praia protegida
por beach rocks expostos na zona de praia a norte
da desembocadura do Rio Curimataú; e (e) trecho
de praia desprotegido limitado por falésias de
40m de altura com dunas sobrepostas.

Analisando o gráfico da matriz de autocorrelação da PC1 de cada ponto monitorado
(Figura 5.5), obteve-se os meses correspondentes a morfologia do perfil que mais se
aproximava do primeiro fator extraído das séries temporais. Os perfis que possuíram
correlação máxima representaram as fases de equilíbrio em relação a série temporal, sendo:
janeiro/2003 (P1), Julho/2001 (P2), Fevereiro/2001 (P3), Maio/2001 (P4) e Fevereiro/2002
(P5). O coeficiente de máxima correlação foi de 99,7% em P1, P2, P3, e P5, e de 99,9% em
P4. A PC1 atingiu 96.61% da variância em P1, 97.91% em P2, 97.85% em P3, 96.79% em
P4, e 97.46% em P5 (Figura 5.5).
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Figure 5.5 – Coeficientes extraídos da matriz de autocorrelação da PC1 em relação aos meses da série
temporal, representando os perfis de máxima e mínima correlação com o primeiro fator.

A matriz de autovalores mostrou que a PC2 respondeu por 2,29% das variâncias em
P1, 0,81% em P2, 1,03% em P3, 2,34% em P4, e 2,02% em P5. A PC2, por sua vez
indicou o agrupamento de variâncias que representaram as mudanças de cotas ao longo do
eixo da PC1 de cada série temporal analisada. Neste caso, o segundo fator extraído
correspondeu a variações morfológicas mais significativas estando relacionado ao balanço
sedimentar ou o comportamento sazonal da morfologia praial (Figure 5.6). WINANT et al.
(1975) relacionou o segundo fator como a autofunção responsável em predizer a migração
da berma nos períodos de verão e inverno, indicando o movimento anual de areia entre a
pós-praia, praia média e antepraia.
Fazendo a comparação entre o primeiro fator, que correspondeu a morfologia de
equilíbrio do perfil praial, com o segundo fator, que correspondeu as variações de cotas
mais significativas ao longo do perfil praial, obteve-se o comportamento morfodinâmico
praial mais representativo durante o período analisado para cada série temporal (Figura
5.6).
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No ponto inicial do perfil em P1 ocorreram variações de cotas de 1 m, alcançando
variações em torno de 2 m na escarpa de berma (Figura 5.6 a). Em P2, as cotas oscilaram
entre 0,5 a 1,0 m ao longo de todo o perfil praial (Figura 5.6 b). Variações de 0,5 m foram
encontradas nas extremidades do perfil praial em P3, sendo na sua porção média verificado
variações de 1,0 m de cota (Figura 5.6 c). Em P4 ocorreram variações de cotas de 1,0 m
nas extremidades do perfil praial, enquanto se verificaram variações de 2,0 m na porção
intermediária (5.6 d). Já em P5, ocorreu uma variação de cotas gradual ao longo de todo o
perfil praial, iniciando-se com 0,5 m e finalizando com 1,5 m (Figura 5.6 e)
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Figura 5.6 – Comparação entre o perfil de
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A PC3 extraída de cada série temporal agrupou as variâncias que mais se
distinguiram da PC2, indicando um agrupamento de cotas que ocorreram com menor
freqüência. Os coeficientes da matriz de autocorrelação da PC3 corresponderam aos meses
de maior deposição ou maior erosão da série temporal.
De forma a verificar esta premissa, os coeficientes da matriz de autocorrelação da
PC2 e PC3 foram relacionados a diferença do volume subaéreo mensal de cada perfil
praial, ou seja, relacionados ao balanço sedimentar mensal. Nos perfis praiais dos pontos
de observação P1, P2, P4 e P5, os coeficientes da curva da PC2 revelaram a mesma
tendência do balanço sedimentar acumulado, ou seja, a soma das variações de volume
subaéreo mensal que corresponderam ao balanço anual do período de fevereiro/2001 a
fevereiro/2002. Nestes pontos a PC2 diferenciou claramente as fases deposicionais e
erosivas dos perfis praiais. Em P3, observou-se que a PC2 refletiu o balaço sedimentar
mensal devido a série temporal ser constituída de 13 meses de observação, de março de
2001 a fevereiro de 2002, o que impossibilitou o cálculo do balanço sedimentar anual.
Com efeito, verificou-se em P1, um período deposicional de janeiro/2001 a
junho/2001, retonando a mesma tendência no período de janeiro a fevereiro/2002. A fase
erosiva foi verificada de julho a dezembro/2001, corroborando com as taxas sedimentares
negativas. Esta situação foi também evidenciada no diagrama de isopletas (Figura 5.4 a),
onde se nota a retração das cotas de 3 a 2 m no período mencionado. A maior variação da
PC3 em torno da PC2 destacou os períodos de intensa variação volumétrica, sendo abril a
junho/2001. Da mesma forma a PC3 corroborou para identificar os períodos de equilíbrio
morfodinâmico junto a PC2, quando interceptou o eixo das taxas de sedimentação com
menor variância para o mês de janeiro/2002 (Figura 5.7 a). Nos meses em que a PC3
apresentou maiores variâncias em relação a PC2, refletiu situações dos perfis praiais
subordinadas a máxima deposição ou erosão, indicando para P1 uma fase de intensa
deposição de abril a junho/2001 (Figura 5.7 a)
Em P2, a PC2 se comportou diferentemente do ponto anterior (P1), uma vez que
marcou o período regressivo de janeiro a maio/2001 e de janeiro a fevereiro/2002. O
período progradacional foi de junho a dezembro/2001. Isto pode ser observado na depleção
e repleção das isopletas que variaram de 1 a 0 m (Figura 5.4 b). Nesta mesma fase, um pico
deposicional foi observado em abril/2001, mas não fora suficiente para compensar o déficit
de sedimentos da fase regressiva. Na realidade este fato foi detectado pela PC2, a qual
registrou o referido período do lado das taxas sedimentares negativas, apesar do balanço
sedimentar ter sido positivo para aquele mês (Figura 5.7 b). Com relação a PC3, esta
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indicou que os meses de dezembro/2001 a janeiro/2002 se conformaram com as maiores
intensidades deposicionais e erosivas respectivamente (Figura 5.7 b). Também as formas
de equilíbrio ou transicionais foram reforçadas pela PC3, quando assinalou menores
variâncias para junho e julho/2001 (Figura 5.7 b).
Em P3, o período regressivo foi de fevereiro a maio/2001 e o período deposicional
foi de junho a setembro/2001, sendo a fase retrogradacional retomada de outubro/2001 a
fevereiro/2002. A PC2 denotou uma tendência inversa das taxas acumuladas, como
previamente demonstrado, mas estas acompanhou o comportamento da taxa mensal notada
pela relação entre a curva da PC2 e as isopletas de 3, 2 e 1m (Figura 5.4 c). A PC3 em P3
mostrou os meses de intensa deposição e erosão, sendo respectivamente agosto/2001 e
janeiro/2002. O perfil de equilíbrio foi assinalado para o mês de fevereiro/2001, o mais
correlaciondo com a PC1 (Figura 5.5).
P4, teve o período regressivo de janeiro a março/2001 e de novembro/2001 a
janeiro/2002. A fase progressiva foi de abril a outubro/2001 e retomada em fevererio/2002.
As variâncias da PC2 concordaram com as depleções e repleções das isopletas de 4 a 0m
(Figura 5.4 d). A PC2 ainda denotou o período de transição da fase regressiva para
progressiva na forma de perfil de equilíbrio ocorrido no mês de maio/2001. Em Março e
outubro/2001 ocorreram as formas de intensa erosão e deposição, respectivamente,
refletidas pela PC3 (Figura 5.7 d).
Em P5 foi distinguido duas fases progressivas, sendo de Janeiro a junho/2001 e
outra iniciando a partir de fevereiro/2002. A retrogradação ocorreu de julho/2001 a
janeiro/2002. A PC2 refletiu o gradiente de mudanças de cotas de 4 a 0 m (Figura 5.4 e).
Os meses de julho/2001 e fevereiro/2002 se comportaram como perfis de equilíbrio,
iniciando a fase transicional. A PC3 apresentou maiores variâncias de março/2001 a
janeiro/2002, refletindo uma intensa deposição e erosão respectivamente (Figura 5.7 e).
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Figura 5.7 – Comparação entre os coeficientes
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5.4 - Balanço Sedimentar dos Setores de Costa da Área de Influência do Estuário
Curimataú/RN

De forma geral, o balanço sedimentar através da técnica de perfil praial é obtido a
partir da diferença de volume entre os meses do período monitorado. Neste trabalho,
procurou-se utilizar a componente de mudança sazonal, a PC2, devido a existência de uma
Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

SOUZA, F. E. S. 2004

77

tendência de correlação verificada entre os coeficientes da matriz de autocorrelação da PC2
em relação ao balanço sedimentar. Com efeito, foram obtidas fortes correlações através de
regressão linear entre a PC2 como variável independente e o volume do perfil como a
variável dependente na série temporal (Figura 5.8). Esta correlação indica que a PC2 se
trata de uma componente indicativa de mundanças onde a sua variância foi filtrada das
intensidades deposicionais e erosivas contidas na PC3. Desta forma, a correlação proposta
tende a se aproximar das variações mais freqüentes na serie temporal que os modelos
lineares entre o comprimento e o volume do perfil praial, os quais consideram todo o range
de variação dos perfis.
Assim, o balanço sedimentar dos perfis foi realizado obtendo-se das curvas de
regressão o volume referente ao coeficiente da PC2 de cada período, e subtraído do volume
de referência dado pelo coeficiente da PC1 na forma de perfil de equilíbrio. Somando-se,
ou acumulando-se as diferenças de volumes obtidas ao longo de todo o período de
observação, obteve-se a taxa de sedimentação acumulada final. No caso de P3, a correlação
se deu com o seu balanço mensal e a PC2 (Figura 5.8 c), ou seja, a diferença entre os
volumes, por razões já mencionadas, o que levou a obter diretamente pela regressão as
taxas mensais e posteriormente acumulando-as até obter o balanço final ou a taxa de
sedimentação do período observado.
Por meio das curvas de regressão, em P1 evidenciou-se uma taxa de sedimentação
de 0,36m3/m/ano, indicando que este trecho se encontra próximo às condições de equilíbrio
morfodinâmico. De outra maneira, se utilizarmos somente das diferenças de volume entre
os meses do período de observação, teria-se uma taxa de sedimentação de cerca de
10,0m3/m/ano, indicando uma fase de franca deposição. Na realidade, quando se omitem as
diferenças de volume geradas pelos meses de intensa deposição e erosão, o que se percebe
é uma experimentação da fase estacionária neste ponto (P1).
Em P2, o balanço sedimentar foi positivo, cerca de 32m3/m/ano, acumulando as
taxas de sedimentação mês a mês pelo método tradicional. Já utilizando a curva de
regressão, obteve-se um balanço negativo de -22m3/m/ano. Da mesma forma que
observado em P1, as taxas de sedimentação evidenciaram um franco processo
deposicional, mas que na verdade, em P2 vem ocorrendo um visível processo erosivo,
corroborando com a taxa de sedimentação encontrada pela curva de regressão.
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O diagrama de isopletas referente a P2 (Figura 5.4 b) demonstra que no período
progressivo ou de deposição, ocorre um acúmulo de sedimentos na porção intermediária do
perfil praial, tornando-o mais plano, que junto as características do sedimento de textura
fina, e do clima de ondas de alturas baixas, propiciaram a formação de uma zona de
arrebentação no ponto inicial da praia erodindo a escarpa da falésia (Figura 5.9). Este fato
mostrou que algumas vezes a interpretação das relações volumétricas nem sempre
destacam processos erosivos ou deposicionais, quando se considera a variação de
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morfologia ao longo do perfil praial dentro de um contexto sedimentar e de clima de ondas.
A PC2 confirma esta condição de maiores variações de morfologia no início e final do
perfil, e de menores variações na parte intermediária denotando as partes do perfil que
estão mais susceptíveis a mudanças. Esta premissa será reforçada mais adiante quando se
distribuir a taxa de sedimentação encontrada ao longo do respectivo perfil de equilíbrio.

Figura 5.9 – Colapso da onda sobre o muro de contenção de erosão do sopé da falésia (a). Notar a queda de
blocos da escarpa da falésia. Em (b) muro de contenção com a fundação destruída pela ação das ondas. (c)
recuperação do muro e (d) fase deposicional em P2 (Fotos do autor, (a) e (b), março/2001, (c) e (d)
julho/2001).

Em P3 obteve-se uma taxa de sedimentação de 18,0 m3/m/ano pelo método
tradicional, e pela curva de regressão, de 2,5 m3/m/ano, indicando um comportamento
deposicional de menor intensidade em relação a taxa anterior. Na realidade, esta taxa se
torna imperceptível durante o período analisado quando distribuída ao longo da extensão
da zona subaérea (120 m), sugerindo uma situação estacionária ou de equilíbrio.
Em P4, o balanço sedimentar foi positivo com cerca de 58 m3/m/ano, acumulando
as taxas de sedimentação. Através da curva de regressão a taxa de sedimentação obtida foi
de 0,80 m3/m/ano. Esta última taxa representa as mudanças da parte do perfil praial que
corresponde a 25 m do ponto inicial, onde se dispõe a linha de “beach rock” até a parte
final, caracterizada por uma dinâmica mais intensa com grande perda e compensação de
areias, sugerindo no balanço final uma situação de equilíbrio morfodinâmico. Da linha de
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“beach rock” até o ponto inicial do perfil, tem-se uma condição mais estacionária ao longo
do período observado devido os beach rocks funcionarem como uma barreira natural a
ação do clima de ondas.
O balanço sedimentar em P5 foi de 28 m3/m/ano utilizando as taxas acumuladas
mês a mês. Contudo, por meio da curva de regressão foi de -12 m3/m/ano. Esta condição
encontrada é similar a situação de P2 quando se observa que ao invés do processo
deposicional o imperativo é o processo erosivo. Apesar disto, P5 se difere de P2 no que
tange ao gradiente de mudanças, sendo mais intenso em direção a antepraia. A praia
funciona como dissipativa no período progressivo devido a maior declividade na zona de
praia e maior comprimento do perfil, textura do sedimento de média a fina, como pelo
clima de ondas de elevada altura (Figura 5.4 e). No período regressivo, a maior declividade
da praia situa-se mais próxima para o início do perfil praial, de forma que não mais permite
a dissipação da energia de onda ao longo deste, estreitando a faixa de praia e carreando
mais areias, tendenciando a erodir a escarpa da falésia.
A fim de melhor elucidar o comportamento morfodinâmico exposto para os perfis
praiais, distribuiu-se as taxas obtidas por meio da curva de regressão de todos os perfis ao
longo do comprimento do perfil de equilíbrio correspondente a PC1. Os coeficientes de
autocorrelação da PC2 em relação a PC1, que indicaram as variações mais representativas
do período analisado, serviram de referência na detecção de pontos dos perfis que tendem a
taxas positivas, negativas, ou de equilíbrio a cada 1m2 de área de cada perfil. Além disso,
se relacionou pontualmente estas variações em função do nível de precisão de leitura do
instrumento de nivelamento geométrico, o qual corresponde a 01 cm de cota,
representando variações de volume de 0,01 m3/m2/mês (Figura 5.10).
Com efeito, se verificou nos pontos de observação P1, P3 e P4, taxas de
sedimentação não suficientemente representativas em função da precisão adotada para
detectar, mesmo que a longo prazo, processos erosivos ou deposicionais. De fato, as taxas
de sedimentação destes pontos indicaram situações ou fases de equilíbrio morfodinâmico,
apesar de apresentarem grandes variações de morfologia dos perfis ao longo do período
analisado.
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Figura 5.10 – Comportamento das taxas de sedimentação distribuídas ao longo da PC1 (perfil de equilíbrio)
em relação as variações da PC2, sendo reduzida pela sua taxa mensal a fim de destacar a faixa de precisão
das leituras de cotas mensais (±0.01m3/m2/mês).

Diferente de P1, P3 e P4, os pontos P2 e P5, possuem trechos de taxas de
sedimentação negativas além da faixa de precisão adotada, indicando a ocorrência de um
processo erosivo ao longo do período observado. Utilizando a interpretação através da
conformidade dos pontos de dispersão, onde a curva de tendência representa a média de
distribuição desses pontos (Figura 5.8 b e 5.8 e), temos de acordo com SPIEGEL (1961),
em P2 um processo erosivo refletido em curto prazo, e em P5 um processo erosivo
refletido a longo prazo. De acordo com este autor, em séries temporais, os pontos quanto
mais alinhados a curva de tendência, representam mudanças de longo prazo, e de outra
forma, mais dispersos, representam uma tendência de mudança de curto a médio prazo.
Com efeito, em P2 já se confere uma situação erosiva perceptível. Ainda em relação aos
pontos de dispersão das curvas de tendência, em posteriores observações temporais poderse-á inferir se as mudanças possuem ou não um caráter cíclico com estações definidas ou
não.
Não obstante, através da morfologia dos perfis de equilíbrio obtidos dos
coeficientes de autocorrelação da PC1 (Figura 5.6), como de sua tendência de se reproduzir
durante todo o período de observação, verificou-se que estes possuem semelhanças
próximas as formas de perfil refletivo de acordo com os modelos morfodinâmicos de praia
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de WRIGHT & SHORT (1983) e MASSELINK & SHORT (1993) modificado para o
regime de meso-maré. Evidencia-se esta premissa quando os perfis de equilíbrio se
aproximaram mais das formas dos perfis dos meses em que se observaram processos
erosivos. Assim pôde-se inferir que em toda a costa analisada esteja experimentando um
processo erosivo a longo prazo, exceto em P2, que visivelmete já vem ocorrendo.
Tal fato corrobora com os resultados da evolução de costa em meso a curta escala
(Capítulo IV), que por meio da visão sinóptica-temporal havia detectado o processo
erosivo em Baía Formosa, no Setor II, através do recuo da escarpa da falésia. Quanto aos
demais setores verificou-se que os sensores haviam registrados períodos progradativos e
retrogradativos relacionados a sazonalidades. No entanto, no estudo de evolução
morfodinâmica costeira se faz importante o acompanhamento ou monitoramento por meio
de dados de sensores remotos em escalas de tempo de décadas à semanas devido a alta
complexidade do ambiente em questão. Além disso, técnicas de levantamento da
morfologia praial devem ser implementadas concomitantemente aos períodos de
imageamento para permitir a espacialização do comportamento das taxas de sedimentação.
Por último, mas não menos importante, a análise fatorial por meio das ACPs
revelaram ser uma potencial ferramenta estatística aplicada na interpretação da
morfodinâmica praial. A natureza multivariada da morfologia praial se tornou mais
compreensível quando sumarizada por graus de variâncias em número de componentes, os
quais isolaram verdadeiras mudanças da variabilidade ambiental, o que de outra forma
estaria-se observando diferenças entre um tempo e outro sem poder mensurá-las.
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CAPÍTULO VI
CARACTERIZAÇÃO SEDIMENTOLÓGICA E HIDRODINÂMICA
PRAIAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO ESTUÁRIO CURIMATAÚ/RN

6.1 – Introdução
A diversidade de estágios morfodinâmicos de praia não está relacionada somente a
sua morfologia, mas também a outros fatores como declividade e composição
granulométrica, os quais variam em resposta a um determinado clima de ondas, ou seja, a
um conjunto de variáveis hidrodinâmicas (KING, 1972; KOMAR, 1983). Isto significa que
nem sempre a interpretação das variações volumétricas de perfis praiais do ponto de vista
morfológico seja efetivamente capaz de destacar processos erosivos ou deposicionais. No
entanto, quando se considera a variação de morfologia ao longo do perfil praial dentro de
um contexto sedimentar e hidrodinâmico, permite-se comprender o comportamento
morfodinâmico com base no raciocínio geológico das formas de transporte e deposição dos
sedimentos praiais.
Uma série de modelos para determinação dos estágios morfodinâmicos praiais
foram criados a partir das interrelações entre a morfologia, a sedimentologia e a
hidrodinâmica praial, visando determinar se a praia tem comportamento dissipativo,
estacionário ou refletivo. Dentre eles, destaca-se o parâmetro de Dean (:), o qual se basea
no modelo de classificação praial através da relação entre a altura e o período de onda na
zona de arrebentação, com a velocidade de deposição ou decantação do grão médio
encontrado na praia média ou zona de estirâncio (DEAN, 1973; DALRYMPLE &
THOMPSON, 1977; WRIGHT & SHORT, 1983).
Com intuito da caracterização sedimentológica praial da área de influência
estuarina do Rio Curimataú, coletaram-se amostras de sedimentos das zonas de antepraia,
praia média, e pós-praia concomitantemente à realização dos perfis praiais nas marés
baixas de sizígia de lua nova (Vide capítulo anterior, item 5.2). Além disso, uma série de
parâmetros hidrodinâmicos foi medida visando a caracterização dos processos de
transporte e deposição de sedimentos desta porção do litoral. As referidas medições foram
realizadas na maré enchente ou de estofa seguinte ou anterior ao ciclo de maré baixa da
obtenção dos perfis praias e das amostras de sedimentos, em função das horas de
iluminação do dia.
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A descrição da composição dos sedimentos praiais foi alcançada através de
métodos estatísticos (média, grau de selecionamento e assimetria) em relação a população
de grãos das amostras de sedimento.
No que concerne a classificação dos estágios morfodinâmicos de praia, foi utilizado
o parâmetro (:) comparando-o com os períodos de deposição e erosão obtidos entre a
diferença de volume dos perfis praiais (Vide Capítulo V, item 5.3).

6.2 – Amostragem de Sedimentos Praiais para Análise Granulométrica e Estatística

Amostras de sedimentos praiais foram coletadas logo em seguida a realização do
nivelamento topográfico para constituição do perfil praial nas marés baixas de sizígia de
lua nova em cada ponto de observação da morfodinâmica praial (Vide capítulo V, Item
5.2), As amostras foram colhidas com auxílio de uma pá inox nos primeiros 10 cm da
camada superficial de cada zona de praia, sendo uma amostra no pós-praia, na praia média
ou estirâncio, e na antepraia (Figura 6.1). Ainda, no momento da coleta foram medidas as
inclinações da escarpa de berma e do estirâncio através do clinômetro de uma bússola
apoiada numa régua ou mira de nível. Estas últimas medições foram efetuadas visando a
relação da inclinação da praia medida em graus com o tamanho médio do grão (BROWN
et al., 1989).

Figura 6.1 – Esquema mostrando as zonas de praia onde foram colhidas as amostras e como foram realizadas
as medições das inclinações da escarpa de berma e estirâcio.

Cada amostra coletada foi envazada em saco plástico transparente e identificada
respectivamente com o ponto de observação da morfodinâmica praial, a zona de praia
coletada e o mês de observação. A identificação dos pontos de observação seguiu a mesma
dos perfis praiais, sendo respectivamente P1, P2, P3, P4, P5, e as zonas de cada perfil
praial foram identificadas com a sigla PP para pós-praia, EST para praia média ou
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estirâncio, e AP para antepraia. Desta forma, tem-se para a amostra identificada pela sigla
“01/01-P1-PP” que esta fora coletada no mês de janeiro de 2001, no ponto 01 de
observação da morfodinâmica praial, na zona de pós-praia.
O período de coleta foi de janeiro de 2001 a fevereiro de 2002, onde se obtiveram
42 amostras de sedimentos para P1, P2, P4 e P5. Em P3, coletaram-se 39 amostras de
sedimentos, devido as atividades de perfil praial, como já exposto no capítulo anterior,
terem sido iniciadas em fevereiro de 2001 e finalizadas no mesmo período dos demais.
Com isso, totalizaram-se 207 amostras de sedimentos em todo o período analisado
As preparações e análises das amostras de sedimentos em laboratório (Figura 6.2)
obedeceram a proposta por SUGUIO (1973), sendo as frações inferiores a 2mm analisadas
em granulômetro a laser (CILAS, 2001). Os resultados das análises foram processados no
Sistema de Análise Granulométrica - SAG (LAGEMAR/UFF, 2000) que utilizou os
parâmetros estatísticos baseado em FOLK & WARD (1957) obedecendo a classificação
em unidades granulométricas phi (I) de acordo com a escala de FRIEDMAN &
SANDERS (1978).
Os parâmetros estatísticos obtidos das análises granulométricas foram a média e as
medidas de grau de selecionamento, assimetria, e curtose (SUGUIO, 1973). Do ponto de
vista sedimentológico a granulação média do sedimento retrata a ordem e magnitude do
tamanho das partículas que mais ocorrem na amostra, sendo passível de comparação com
outras amostras, as quais reunidas graficamente resultam em agrupamentos de amostras de
um determinado ambiente, suscitando relações de deposição e transporte.
Além da média, o grau de selecionamento é outro importante parâmetro estatístico,
o qual se trata de uma medida de dispersão através do desvio padrão, que quantifica a
distância dos valores da distribuição em torno da média. Neste caso, quanto menor os
valores a amostra será bem selecionada. Como a média, o grau de selecionamento da
amostra é um parâmetro adicional a caracterização do ambiente deposicional. O grau de
assimetria quantifica a diferença entre a mediana (percentil de 50%) e a média da
distribuição na escala logarítmica ou log-normal, onde os valores negativos indicam uma
tendência da distribuição para as frações grossas, e os positivos para as frações finas. Por
último, a medida de curtose, a qual retrata o grau de agudez dos picos nas curvas de
distribuição de freqüência, quantificando a razão entre as dispersões na parte central e nas
caudas das curvas de distribuição. Este parâmetro interpretado junto a média das amostras
identifica a bimodalidade da distribuição granulométrica evidenciando a sobreposição de
processos deposicionais de alta e baixa energia.
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Figura 6.2– Fluxograma da etapa de preparação e análise das amostras de sedimentos praiais.

6.3 – Coleta de Dados Hidrodinâmicos Praiais

Como mencionado inicialmente, os parâmetros hidrodinâmicos foram coletados na
maré de estofa ou preamar do ciclo de maré onde se havia levantado os perfis praiais na
baixa-mar. As medidas e observações foram realizadas em função das horas de iluminação
do dia, podendo ser no ciclo de maré alta anterior ou posterior a realização dos perfis. O
levantamento de dados hidrodinâmicos consistiu nas observações e medições da altura,
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período e ângulo de incidência da onda, como do seu tipo de arrebentação, velocidade e
direção da corrente de deriva litorânea (longshore current), direção do vento, presença de
cúspides (beach cusp) e correntes de retorno (rips current). O período de levantamento da
hidrodinâmica praial foi de janeiro de 2001 a fevereiro de 2002 para os pontos de
observação P3, P4, P5, e de fevereiro de 2001 a fevereiro de 2002 para P1 e P2.
O procedimento para a realização do levantamento hidrodinâmico se deu em várias
etapas. Inicialmente, anotou-se a hora de início e fim da coleta dos dados para previsão da
altura de maré naquele dia e local de observação. As previsões de marés, como da mesma
forma dos perfis praiais, foram realizadas apoiada no software PACMARÉ (FRANCO,
2000), tendo como nível base a estação maregráfica do Porto do Natal/RN, a 60 km a norte
da área.
A etapa seguinte foi a realização das medidas de altura de onda (Figura 6.3 a) onde
se utilizou uma régua graduada com uma mira móvel, a partir da qual as alturas eram
determinadas visualizando-se um ponto fixo da zona de arrebentação, em que a crista da
onda antes de quebrar era nivelada pelo observador com a linha do horizonte, sendo este
último a referência das medições. Foram registradas dez (10) medidas para calcular
posteriormente a altura média de onda na arrebentação em metros.
O período de onda, foi obtido a partir da contagem de (03) seqüências de dez (10)
ondas, sendo aferido com cronômetro o intervalo de tempo referente a passagem de uma
onda até a passagem de mais 10 (dez) ondas em um ponto fixo na zona de arrebentação.
Em seguida se extraiu a média de tempo das três seqüências, e dividiu-se pelo número de
ondas contadas por seqüência, 10 (dez), tendo assim o período médio de uma onda em
segundos. Também foi aferido o ângulo de incidência da onda chegando na praia com a
bússola, assim como observado o tipo de arrebentação (mergulhante, deslizante, frontal ou
ascendente).
A velocidade da corrente litorânea foi aferida a partir da fixação de quatro (04)
balizas de dois (02) metros de altura, onde cada par ficou disposto a uma distância de dez
(10) metros e entre cada uma de cada par a dois (02) metros, formando um retângulo de
(10 x 2 m) na zona de pós-praia. Com esta referência de medida em terra, lançou-se o
flutuador (uma bola vermelha de borracha com 1/3 de água) além da zona de arrebentação,
marcando-se o tempo do percurso do flutuador entre cada par de balizas, as quais serviam
de mira. Com a distância e o tempo medido, calculou-se a velocidade da corrente de deriva
litorânea em m/s. O cálculo de velocidade de corrente se baseou no tempo médio de três
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(03) medidas de percurso. A partir do sentido tomado pelo flutuador verificou-se ainda a
direção da corrente (Figura 6.3 b).

Figura 6.3 - Diagrama esquemático mostrando a medição da altura de onda, onde observador nivela a mira
com a crista da onda em relação ao nível do horizonte (a), e abaixo o observador mede o tempo e a direção de
percuso tomado pelo flutuador atrás da zona de arrebentação (b).

As medidas de direção do vento foram obtidas com auxílio de bússola. Os dados de
velocidade de vento foram adquiridos da estação climatológica mais próxima da área de
estudo, a cerca de 20 km a norte, sendo a estação da Usina Estivas, no município de
Arês/RN.

6.4 – Classificação dos Estágios Morfodinâmicos Praiais

O parâmetro de Dean () devido integrar a variável sedimentológica e
hidrodinâmica foi utilizado para verificar o estágio de praia ao longo do período de
observação. Neste caso o parâmetro () empregado foi adaptado por MASSELINK &
SHORT (1994) para o regime de meso-marés de acordo com as características de variação
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de maré da costa analisada. As variáveis utilizadas no modelo proposto, dado por, : =
Hb(m) / ZS(m/s)xT(s), foram: a altura média das ondas dada em metros Hb (m); o período
da onda em segundos T(s); a velocidade de sedimentação do grão médio contido na zona
de estirâncio dado em milímetro por segundo - ZS(mm/s).
A velocidade de sedimentação foi obtida da tabela de RAUDIKIVI (1990), a partir
da temperatura da água, do diâmetro médio do grão no estirâncio, baseado em FOLK &
WARD (1957) e da mineralogia do grão. No caso adotou-se a mineralogia como grão de
quartzo e a temperatura da água constante em 24°C.
O parâmetro : teve a seguinte classificação para estágios morfodinâmicos de praia
de regime meso maré: nos valores de 0 a 2 a praia é refletiva, maior que 2 e menor que 5.0
a praia é intermediária e igual ou maior que 5 a praia é dissipativa.
Após a classificação praial pelo parâmetro , utilizou-se do balanço sedimentar
mensal dos perfis praiais dado pela diferença de volume a fim de relacionar o estágio
classificado de praia com a sua situação de deposição ou de erosão.

6.5 – Caracterização Sedimentológica Praial

De acordo com o percentual de carbonato analisado nas amostras coletadas em
todos os pontos de observação, verificou-se que a natureza dos depósitos praiais nessas
áreas é siliciclástica, com percentuais inferiores a 15% de CaCO3 (FREIRE et al, 1997). A
matéria orgânica variou de 1,1% a 0,5% (Figura 6.4).

Figura 6.4 - Distribuição média do percentual de matéria orgânica (a) e carbonato (b) encontrado nas
amostras no trecho da costa estudada.

Analisando o agrupamento de amostras nos escatergramas bivariados entre o
diâmetro médio do grão em unidades I (Média) e o Grau de Selecionamento, a Média e o
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Grau de Assimetria, e a Média e a Curtose, obteve-se a caracterização sedimentológica
praial para cada ponto de observação morfodinâmico.
Em P1, na zona de pós-praia, predominaram as areias grossas a médias bem
selecionadas a moderadamente selecionadas, com distribuições aproximadamente
simétricas e unimodais. Na zona de praia média ou estirâncio, ocorreram as areias grossas
a finas, mas com predominância de areias médias de distribuição aproximadamente
simétricas a assimetricamente positivas, moderadamente bem selecionadas, com tendência
para sedimentos finos, e de características unimodais a bimodais. Na zona de antepraia, os
sedimentos foram caracterizados pela deposição de areias médias a finas, moderadamente
bem selecionadas a moderadamente selecionadas, com distribuições simétricas,
assimetricamente positivas e negativas tendendo para as frações mais grosseiras ou para
cascalhos esparsos, refletindo as condições de bimodalidade da distribuição granulométrica
nesta zona (Figura 6.5).
Em P2, devido ser caracterizada por uma praia de falésia ativa, a zona de pós-praia
inexiste, sendo a zona de limite da praia média com a escarpa da falésia denominada de
estirâncio superior, a qual será tratada nesta análise. Na referida zona, ocorreu
predominatemente as areias médias, com distribuição aproximadamente simétrica a
assimetricamente positiva, tendendo para granulometria fina, variando da unimodalidade
para a bimodalidade, de acordo com as amostras moderadamentes bem selecionadas a
moderadamente selecionadas. No estirâncio médio ou praia média, ocorrem as areias
médias a finas, moderadamente bem selecionadas, com distribuição simétrica e
assimetricamente positiva, tendendo para grãos mais finos, mas no entanto unimodais. Na
zona de antepraia predominaram as areias finas, moderadamente bem selecionadas, com
distribuição aproximadamente simétricas a assimetricamente positivas e unimodais (Figura
6.6).
Em P3, verificou-se na zona de pós-praia a presença de areias médias,
moderadamente bem selecionadas de distribuição assimetricamente positiva, ou com
tendência para finos, mas totalmentes unimodais. Na zona de praia média, evidenciou-se a
ocorrência de areias médias a finas, moderadamente selecionadas, com distribuição
assimetricamente positiva a muito positiva, tendendo para sedimentos finos, mas
comportando-se unimodalmente. Já na zona de antepraia, tem-se as areias médias a finas
moderadamente selecionadas com distribuição variando da assimetria muito positiva para
as negativas com tendência para grosseiros ou cascalhos esparsos, gerando maiores
bimodalidades (Figura 6.7).
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Em P4, na zona de pós-praia predominaram as areias médias, moderadamente bem
selecionadas, com distribuição aproximadamente simétrica a assimetricamente positiva,
tendendo para grãos finos e unimodais. Na zona de estirâncio, tem-se a ocorrência de
areias médias, moderadamente bem selecionadas, com distribuição aproximadamente
simétrica a assimetricamente positiva, tendendo para finos, mas apresentando distribuições
unimodais e bimodais. Na zona de antepraia, ocorreram as areias grossas a médias, bem
selecionadas a moderadamente bem selecionadas, com distribuição aproximadamente
simétrica a assimetricamente negativa, refletindo tendência para cascalhos esparsos, mas
com distribuições unimodais (Figura 6.8).
Em P5, na zona de pós-praia predominaram as areias médias bem selecionadas a
moderadamente selecionadas, de distribuição assimetricamente positiva a muito positiva,
refletindo uma tendência para grãos finos, e comportamento unimodal. Na zona de
estirâncio ocorreram as areias grossas a médias moderadamente bem selecionadas a
moderadamente selecionadas, mas com distribuição assimetricamente positivas a muito
positivas, refletindo tendência ou mistura para grãos finos, mas com distribuição unimodal
quando moderadamente bem selecionada e bimodal quando moderadamente selecionada.
Na zona de antepraia ocorreram areias variando de grossas a finas, moderadamente bem
selecionadas, com distribuição aproximadamente simétrica a assimetricamente positiva e
muito positiva, refletindo tendência para grãos finos, entretanto, com distribuições
unimodais (Figura 6.9).
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Figura 6.5 – Escatergramas bivariados relacionando o tamanho médio do grão em unidades I com o grau de
Média (Phi)

selecionamento (a) assimetria (b), e curtose (c) do Ponto 1 (P1), referente as amostras coletadas nas zonas de
pós-praia, praia média ou estirâncio médio, e antepraia. A escala granulométrica de FRIEDMANN &
SANDERS (1978) e os parâmetros estatísticos de FOLK & WARD (1957), foram divididos por grau de
selecionamento (MBS-muito bem; BS-bem; MdBS-Moderadamente bem; MdS-moderadamente; PbSpobremente; MPbS-muito pobremente), por grau de assimetria (AMN-muito negativa; AN-negativa; ASaproximadamente simétrica, AP-positiva; AMP-muito positiva) e por grau de curtose (MP-muito platicúrtica;
P-platicúrtica; M-mesocúrtica; L-leptocúrtica; EL-extremamente leptocúrtica).
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Figura 6.6 – Escatergramas bivariados relacionando o tamanho médio do grão em unidades I com o grau de
selecionamento (a) assimetria (b), e curtose (c) do Ponto 2 (P2), referente as amostras coletadas nas zonas de
estirâncio superior, praia média ou estirâncio médio, e antepraia. A escala granulométrica de FRIEDMANN
& SANDERS (1978) e os parâmetros estatísticos de FOLK & WARD (1957), foram divididos por grau de
selecionamento (MBS-muito bem; BS-bem; MdBS-Moderadamente bem; MdS-moderadamente; PbSpobremente; MPbS-muito pobremente), por grau de assimetria (AMN-muito negativa; AN-negativa; ASaproximadamente simétrica, AP-positiva; AMP-muito positiva) e por grau de curtose (MP-muito platicúrtica;
P-platicúrtica; M-mesocúrtica; L-leptocúrtica; EL-extremamente leptocúrtica).
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Figura 6.7 – Escatergramas bivariados relacionando o tamanho médio do grão em unidades I com o grau de
selecionamento (a) assimetria (b), e curtose (c) do Ponto 3 (P3), referente as amostras coletadas nas zonas de
pós-praia, praia média ou estirâncio médio, e antepraia. A escala granulométrica de FRIEDMANN &
SANDERS (1978) e os parâmetros estatísticos de FOLK & WARD (1957), foram divididos por grau de
selecionamento (MBS-muito bem; BS-bem; MdBS-Moderadamente bem; MdS-moderadamente; PbSpobremente; MPbS-muito pobremente), por grau de assimetria (AMN-muito negativa; AN-negativa; ASaproximadamente simétrica, AP-positiva; AMP-muito positiva) e por grau de curtose (MP-muito platicúrtica;
P-platicúrtica; M-mesocúrtica; L-leptocúrtica; EL-extremamente leptocúrtica).
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Figura 6.8 – Escatergramas bivariados relacionando o tamanho médio do grão em unidades I com o grau de
selecionamento (a) assimetria (b), e curtose (c) do Ponto 4 (P4), referente as amostras coletadas nas zonas de
pós-praia, praia média ou estirâncio médio, e antepraia. A escala granulométrica de FRIEDMANN &
SANDERS (1978) e os parâmetros estatísticos de FOLK & WARD (1957), foram divididos por grau de
selecionamento (MBS-muito bem; BS-bem; MdBS-Moderadamente bem; MdS-moderadamente; PbSpobremente; MPbS-muito pobremente), por grau de assimetria (AMN-muito negativa; AN-negativa; ASaproximadamente simétrica, AP-positiva; AMP-muito positiva) e por grau de curtose (MP-muito platicúrtica;
P-platicúrtica; M-mesocúrtica; L-leptocúrtica; EL-extremamente leptocúrtica).
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Figura 6.9 – Escatergramas bivariados relacionando o tamanho médio do grão em unidades I com o grau de
selecionamento (a) assimetria (b), e curtose (c) do Ponto 5 (P5), referente as amostras coletadas nas zonas de
pós-praia, praia média ou estirâncio médio, e antepraia. A escala granulométrica de FRIEDMANN &
SANDERS (1978) e os parâmetros estatísticos de FOLK & WARD (1957), foram divididos por grau de
selecionamento (MBS-muito bem; BS-bem; MdBS-Moderadamente bem; MdS-moderadamente; PbSpobremente; MPbS-muito pobremente), por grau de assimetria (AMN-muito negativa; AN-negativa; ASaproximadamente simétrica, AP-positiva; AMP-muito positiva) e por grau de curtose (MP-muito platicúrtica;
P-platicúrtica; M-mesocúrtica; L-leptocúrtica; EL-extremamente leptocúrtica).
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Com vistas a relação encontrada entre o tamanho médio do grão e a inclinação da
praia média, de acordo com BROWN et al. (1989), indicou para P1, P4 e P5 maior ação de
processos dominado pelo clima de ondas devido a uma maior tendência de aumento do
diâmetro médio do grão a partir dos 5° de inclinação. Em P2 e P3 não se percebeu
alterações de diâmetro significativas tendo o mesmo comportamento abaixo dos 15° de
inclinação no período de observação (Figura 6.10).
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Figura 6.10 – Relação entre o tamanho médio do grão e a inclinação da praia média ou zona de estirâncio.

6.6 – Caracterização Hidrodinâmica Praial

As velocidades médias da corrente de deriva litoranea (longshore current),
evidenciaram situações estacionárias até as situações de turbilhonamento com velocidades
de 1m/s nos pontos de observação da costa estudada. Em P1, a velocidade de corrente de
deriva litorânea sofreu um efeito aparente da variação de maré, a medida que quanto maior
fosse a amplitude, maior seria a tendência de aumento de velocidade. A velocidade mínima
foi de 0,15 m/s, e a máxima de 0,7 m/s, com uma média de velocidade de 0,35 m/s. Os
meses de máxima velocidade foi junho/2001 e dezembro/2001, e os de mínima abril/2001
e janeiro/2002. A direção preferencial da corrente de deriva litorânea foi S-N de acordo
com o sentido preferencial da corrente costeira (Figura 6.11). No mês de junho/2001,
tomou sentido NW-SE, devido a presença de corrente de retorno (rip current).
Devido a forte dependência da variação da velocidade média da corrente de deriva
litoranea (longshore current) em relação as alturas de onda na zona de arrebentação,
evidenciou-se em P1 maiores altura de ondas de junho a outubro/2001, com 0,8 m de altura
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média, e novamente em dezembro/2001 (1,0 m de altura) a fevereiro/2002, com 0,8 m de
altura média (Figura 6.12). O período de onda variou em média para todos os meses de
observação em torno de 6,5 s, sendo o período mínimo de 2 s em maio/2001 e o máximo
no mês de fevereiro/2001 e fevereiro/2002 com cerca de 9 s. O ângulo de incidência de
ondas na praia foi em torno dos 20°, sendo no mês de maio/2001, incidindo paralelamente
a praia (0°) devido a situação de calmaria dos ventos, ainda condicionado por situações de
baixa altura de onda como de menor período de onda. Nos demais meses o ângulo de
incidência variou coerentemente com o vetor de direção tangencial a direção de incidência
dos ventos alísios (SE-NW) na costa (Figura 6.13). O tipo de onda encontrado durante o
período de observação foi a deslizante, e nos meses em que foram observadas as situações
de calmaria, ocorreu a sobreposição de ondas deslizantes por ondas mergulhantes.
Em P2, ocorreram situações estacionárias da corrente de deriva litorânea próximas
ou no ponto de estofas de maré, e situações de baixa a alta velocidade, com mínimas de
0,1m/s de fevereiro/2001 a outubro/2001, exceto em julho/2001 com 0,85m/s, e máximas
de novembro/2001 a fevereiro/2002 de 0,35 m/s a 8,5 m/s. O sentido da corrente de deriva
litorânea obdeceu o sentido preferencial S-N, e por vezes SE-NW, devido ao movimento
circulatório ou ciclônico na enseada mais fechada (Figuera 6.11). As alturas de ondas na
zona de arrebentação foram as mais baixas de toda a costa analisada, com altura média de
0,30 m, justificando as condições de baixa velocidade de corrente. As alturas de ondas
máximas ocorreram nos meses de março/2001, dezembro/2001 e fevereiro/2002, com
cerca de 0,7 m (Figura 6.12).
O período de onda esteve relacionado com as alturas de ondas na arrebentação,
sendo que quanto maior era a altura maior era o período, estando em torno dos 10 s para as
ondas altas e 4 s para ondas baixas. O ângulo de incidência de ondas na praia variou de 10°
a 20°quando as ondas chegavam na enseada com maior período e maior altura, e de 160° a
170° em situação contrária (Figura 6.13). Esta última situação refere-se as condições de
propagação por reflexão de onda em situações de pouca profundidade da enseada, sendo
impulsionadas pela energia de onda gerada pela zona de arrebetação anterior a enseada, em
que pequenas ondas chegam com maior velocidade, arrebentando sobre a escarpa da
falésia. Este fenômeno tem revelado um grande potencial destruidor, apesar de se tratar de
pequans ondas, mas com maior freqüência. Ainda, em P2, o baixo clima de ondas
verficado está relacionado a situações encontradas de calmaria dos ventos no período
analisado (Figura 6.12).
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Em P3, não foi observada condição estacionária da corrente de deriva litorânea,
apresentando velocidades entre 0,3 m/s a 1,0 m/s, sendo pela média o ponto de observação
com maiores velocidades de toda a costa estudada, com 0,6 m/s. Os meses de mínima
velocidade foram março/2001, outubro/2001 e novembro/2001, e os meses de máxima
velocidade foram janeiro/2001 e fevereiro/2001 (Figura 6.11). Contudo, as alturas de ondas
na zona de arrebentação responderam inversamente as velocidades de corrente (Figura
6.12), mostrando que a corrente de deriva neste ponto sofre influência da corrente de maré
enchente gerada na desembocadura do estuário Curimataú. O sentido preferencial foi S-N
em todas as medições. As alturas de ondas na zona de arrebentação também pouco
variaram em relação aos demais pontos, estando entre 0,5 m a 0,9 m. Da mesma forma, o
ângulo de incidência se manteve constante em todo o período observado sendo de 10 a 20°.
O Período de onda variou de 4 s a 7,5 s, sendo os meses de janeiro/2001, julho/2001
e agosto/2001 os de maiores períodos, e fevereiro/2001, março/2001 e fervereiro/2002 os
de menores períodos (Figura 6.13). A freqüência de incidência de ondas deslizantes
praticamente constantes, em situações de maré alta, esteve relacionada a maior atuação dos
alísios (SE-NW) neste ponto.
As velocidades de corrente de deriva litorânea em P4 variaram de 0,1 m/s a 8,5 m/s,
mas também apresentando situações estacionárias. Como em P3, este ponto sofreu
influência da corrente de maré de enchente próximo a desembocadura do Curimataú,
alterando a direção N-S, uma vez que sem a influência desta a direção preferencial passa a
ser S-N. As condições estacionária de corrente foi verificada nos meses de fevereiro/2001,
abril/2001, outubro/2001 e novembro/2001 (Figura 6.11). As alturas de ondas na zona de
arrebentação variaram de 0,3 m a 1,3 m na zona de arrebentação, não tendo influência
aparente na variação de velocidade de corrente de deriva litorânea (Figura 6.12). Esta
última por sua vez foi influenciada pelas condições de variação de maré, tendo próximas as
estofas condições de baixa velocidade ou estacionária (Figura 6.11).
O período de onda manteve-se em P4 praticamente constante, entre 6 a 7 s, devido a
situação de exposição constante deste trecho da costa aos ventos alísios. Da mesma forma
o ângulo de incidência de ondas chegando na praia se manteve em todo o período
observado entre 5 a 25° (Figura 6.13). O tipo de onda predominante em P4 foi a deslizante.
Em P5, também foram observadas condições estacionárias e de baixa atuação da
corrente de deriva litorânea de março/2001 a junho/2001, em novembro/2001 e em
fevereiro/2002. As máximas velocidades tiveram relação com a altura de onda na zona de
arrebentação, como no caso do mês de dezembro/2001, com 1,9 m, máxima altura
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observada em toda a costa estudada (Figura 6.12), propiciando correntes com velocidade
média de 0,85 m/s. A direção de corrente também recebeu reflexo da corrente de maré de
enchente, alterando o sentido preferencial para N-S em função da proximidade com a
desembocadura do Rio Catú (Figura 6.11).
O período de onda variou pouco, conforme a altura de onda na zona de
arrebentação, estando entre 6 a 10 s, com período médio de 7,5 s. Da mesma forma que em
P3, não foi observada situações da calmaria dos ventos, propiciando ângulos de incidência
de ondas chegando na praia de 5° a 25°, de acordo com a direção tangencial aos ventos
alísios (Figura 6.13). O tipo de onda predominate foi a deslizante.

Figura 6.11 – Velocidades e direção de corrente de deriva litorânea do período de observação em função da
variação de maré de todos os pontos de observação da morfodinâmica praial.
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Figura 6.12 – Alturas de onda na zona de arrebentação e direção dos ventos do período de observação em
função da variação de maré de todos os pontos de observação da morfodinâmica praial.
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Figura 6.13 – Período de onda e ângulo de incidência de onda na praia do período de observação em função
da variação de maré de todos os pontos de observação da morfodinâmica praial.

6.7 – Relação entre o parâmetro () com o balanço mensal dos perfis praiais

Em P1, através do parâmetro () evidenciou-se estágios praiais refletivos,
intermediários e dissipativos. Todos os estágios ocorreram dentro das fases deposicionais e
erosivas (Tabela 6.1). No estágio refletivo no período de deposição, indicou que a zona
anterior a face praial, no caso a zona de pós-praia, se encontrava o maior volume de
sedimentos do perfil, compensando as perdas existentes na zona de estirâncio ou praia
média em relação ao volume de sedimentos depositado no mês anterior (Figura 6.14).

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

SOUZA, F. E. S. 2004

103

Figura 6.14 – Estágio refletivo de praia ocorrido em P1, no mês de junho/2001, no final da fase deposicional,
representando por ondas de baixa altura erodindo a face praial, e produzindo uma escarpa de berma
pronunciada. Em (a) detalhe do deposito praial, produzindo maior volume na zona de pós-praia, e de um
relevo escarpado linear. Em (b) detalhe da escarpa mostrando o efeito erosivo do clima de ondas. Em (c)
zona de espraiamento retrabalhando os sedimentos praiais depositados na fase anterior, e (d) detalhe do perfil
refletivo, na maré baixa, representado pelo relevo praial de alta declividade.

No caso dos estágios dissipativos ocorridos no período erosivo estes são
representados por um relevo praial mais suavizado, ou suavemente ondulado com
formação de cúspides praiais (beach cusp) com défict de volume de sedimentos na zona de
praia-média (Figura 6.15)
Os estágios intermediários de praia são classificados pela presença de bancos
próximos a face praial na fase deposicional, sendo na fase erosiva somente diferenciada
quando apresenta escarpa de berma um pouco mais pronunciada. No estágio intermediário
na fase deposicional não ocorre escarpa de berma.
O estágio refletivo foi desenvolvido de fevereiro/2001 a junho/2001 e o dissipativo
de julho/2001 a fevereiro/2002, tendo marcante influência da sazonalidade em P1 (Tabela
6.1). O grão médio do estirâncio nesta fase tendeu para os mais grosseiros mostrando
situações de deposição de alta energia, característico do estágio refletivo, diferente do
estágio dissipativo, com tendência para grãos mais finos (WRIGHT & SHORT, 1983). A
morfologia praial passa a ser influenciada pela granulometria, que de acordo com (KING,
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1972) a relação tamanho do grão/declividade da praia, é verificada quando a areia grossa a
cascalho sempre formam uma declividade maior que as areias finas. Isto devido a maior
permeabilidade e conseqüentemente a maior infiltração das águas arremessadas pelas
ondas, reduzindo consideravelmente o transporte de retorno, ou seja, ocorre o processo
refletivo. De outra forma, tem-se o dissipativo, ampliando-se a medida em que a praia
torna-se mais plana, sujeitando-a a uma maior ação das ondas e ao carreio de sedimentos
formando bancos nas marés baixas. No estágio intemediário as populações de grão se
contrabalanceam formando morfologias intermediárias.

Figura 6.15 – P1 em dezembro/2001, no estágio dissipativo no período erosivo. A morfologia praial é
suavemente ondulada pela presença de cúspides praias, indicando dissipação de ondas de alta energia e maior
alargamento da zona de surf sobre a praia média.

Figura 6.16 – P1 em novembro/2001, no estágio intermediário na fase erosiva, reconhecido pela presença de
banco adjacente a face praial, mas caracterizado por uma escarpa de berma (a). Em (b) tem-se P1 em
fevereiro/2002, no estágio intermediário na fase deposicional, observado pela formação de um banco
próximo a face praial, a qual delimita suavemente com a zona de pós-praia, sem a presença de escarpa de
berma.
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Hb
(m)

Meses
de
Observação
8.16
6.30
6.00
1.83
6.33
6.53
5.53
6.50
6.07
4.85
7.37
5.93
8.87

T
(s)
0.006
1.015
0.933
1.608
0.559
1.593
1.635
1.568
1.952
2.073
1.293
1.759
1.614

Média
(I)
0.996
0.495
0.524
0.328
0.679
0.331
0.322
0.337
0.258
0.238
0.408
0.295
0.327

Média
(mm)
160
79.7
79.7
25.8
79.7
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8

ZS
(mm/s)
0.160
0.080
0.080
0.026
0.080
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026

ZS
(m/s)
0.000
1.000
1.000
10.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
5.000
5.000
4.000

:
Refletiva
Refletiva
Refletiva
Dissipativa
Refletiva
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa
Intermediária
Dissipativa
Dissipativa
Intermediária

Estágio
Observado
no Modelo

Deposição
Deposição
Deposição
Deposição
Deposição
Erosão
Erosão
Erosão
Erosão
Erosão
Erosão
Deposição
Deposição

Fase
Sedimentar
Praial

Tabela 6.1 – Altura (Hb) e período (T) de Onda, e fração média (I) do estirâncio com sua respectiva velocidade de decantação (ZS),
referentes a P1, utilizados na obtenção do parâmetro :, e seus respectivos estágios de praia, comparados aos observados na morfologia praial.
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Em P2, durante o período monitorado, ocorreram todos os estágios praiais, também
marcante nos primeiros meses do ano de 2001, fevereiro/2001 a maio/2001, o estágio
refletivo, sendo diferente de P1 devido por ocorrer no período erosivo ao invés do
deposicional. Isto evidencia o diferente comportamento dos estágios refletivos em função
da natureza da granulometria do estirâncio (Tabela 6.2). O estágio intermediário foi
seguido em fase deposicional de junho/2001 a agosto/2001, e posteriormente o retorno do
estágio refletivo em condições erosivas de setembro/2001 a novembro/2001 e finalizando o
perído de observação, seguido de um estágio dissipativo em fase erosiva no mês de
dezembro/2001, com posterior retorno do estágio intermediário na fase erosiva.
Analisando o quadro de variáveis (Tabela 6.2), o período refletivo é caracterizado
pelas maiores inclinações do perfil praial encontradas durante todo o período de
observação na zona de estirâcio em P2. Ainda, observa-se que a morfologia de praia está
condicionada as variáveis hidrodinâmicas, devido os estágios refletivos estarem
relacionados com o maior período das ondas, do que propriamente com as maiores alturas
de ondas na zona de arrebentação. Por outro lado, também ocorre a erosão da escarpa da
falésia no estágio dissipativo, onde o perfil praial, mais plano, permite a passagem de
pequenas ondas, provocando o colapso no sopé da falésia, como já visto no capítulo
anterior e observado na Figura 6.17.
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autor, (a) e (b), março/2001, (c) e (d) julho/2001).

fundação destruída pela ação das ondas no estágio refletivo pelo carreio de sedimentos praiais. (c) recuperação do muro e (d) estágio intermediário deposicional (fotos do

Figura 6.17 – Colapso da onda sobre o muro de contenção de erosão do sopé da falésia (a). Notar queda de blocos da escarpa da falésia. Em (b) muro de contenção com a
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Hb
(m)

Meses
de
Observação
7.07
9.97
7.60
4.13
3.83
4.33
5.83
5.87
9.80
5.50
4.87
5.67
7.80

T
(s)
2.506
2.111
2.09
2.094
1.812
1.793
2.094
1.803
1.989
2.439
2.587
2.271
2.132

Média
(I)
0.176
0.231
0.235
0.234
0.285
0.288
0.234
0.286
0.252
0.184
0.166
0.207
0.228

Média
(mm)
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8

ZS
(mm/s)
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026

ZS
(m/s)
2.000
3.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
2.000
1.000
2.000
6.000
3.000
4.000

:
Refletiva
Intermediária
Refletiva
Refletiva
Intermediária
Intermediária
Intermediária
Refletiva
Refletiva
Refletiva
Dissipativa
Intermediária
Intermediária

Estágio
Observado
no Modelo

Erosão
Erosão
Erosão
Erosão
Deposição
Deposição
Deposição
Deposição
Erosão
Erosão
Erosão
Erosão
Erosão

Fase
Sedimentar
Praial

Tabela 6.2 – Altura (Hb) e período (T) de Onda, e fração média (I) do estirâncio com sua respectiva velocidade de decantação (ZS),
referentes a P2, utilizados na obtenção do parâmetro :, e seus respectivos estágios de praia, comparados aos observados na morfologia praial.
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Em P3 não foi observado estágio refletivo, e sim intermediário em fase erosiva de
março/2001 a maio/2001, e em fase deposicional de julho/2001 a agosto/2001. Ocorreu
também o estágio dissipativo em fase deposicional em junho/2001 e setembro/2001 e em
fase erosiva no início do período observacional em fevereiro/2001, e no final de
outubro/2001 a fevereiro/2002 (Tabela 6.3). As fases de erosão e deposição foram
semelhantes a P2, apesar dos estágios praiais serem diferentes. Estas respostas, também se
deve em menor grau a variação do sedimento na zona de praia média ou estirâncio, o qual
permaneceu de granulometria média a fina durante o período de observação. No entanto as
fases estavam condicionadas as variáveis hidrodinâmicas, tendo as fases dissipativas
erosivas os maiores períodos de onda e alturas de onda na zona de arrebentação. As fases
intermediárias diferenciam-se pelas menores alturas de ondas nos períodos erosivos, e
pelas maiores alturas de ondas nos períodos deposicionais como pelos maiores períodos de
onda.
No entanto a morfologia observada foi a de um relevo praial plano no período
dissipativo erosional, com escarpa de berma pouco pronunciada, e no estágio intermediário
deposicional, o relevo era mais inclinado com banco na face praial e ausência de escarpa
de berma. No estágio dissipativo deposicional o relevo praial era plano e sem escarpa de
berma, com marcas de onda ao longo da zona de estirâncio, comprovando a característica
dissipativa antes de atingir a face praial (Figura 6.18).
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fase deposiconal, caracterizado pela ausência de escarpa de berma, praia plana, e com marcas de onda na zona de estirâncio (junho/2001).

intermediário em fase deposicional com formação de banco junto a face praial e ausência de escarpa de berma no mês de agosto/2001. Em (c) e (d) estágio dissipativo em

Figura 6.18 – Em (a) estágio dissipativo em fase erosiva em P3 no mês de fevereiro/2002, com escarpa de berma pouco pronuciada e relevo praial plano. Em (b) estágio
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Hb
(m)

Meses
de
Observação
4.23
4.23
5.97
5.53
5.83
7.77
6.87
5.63
4.43
4.80
5.00
5.40
3.83

T
(s)
1.344
1.319
1.818
1.794
1.821
1.836
1.642
1.76
1.596
1.259
2.022
2.247
1.614

Média
(I)
0.394
0.401
0.284
0.288
0.283
0.280
0.320
0.295
0.331
0.418
0.246
0.211
0.327

Média
(mm)
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8

ZS
(mm/s)
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026

ZS
(m/s)
5.000
4.000
3.000
5.000
5.000
4.000
4.000
5.000
8.000
6.000
7.000
6.000
6.000

:
Dissipativa
Intermediária
Intermediária
Intermediária
Dissipativa
Intermediária
Intermediária
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa

Estágio
Observado
no Modelo

Erosão
Erosão
Erosão
Erosão
Deposição
Deposição
Deposição
Deposição
Erosão
Erosão
Erosão
Erosão
Erosão

Fase
Sedimentar
Praial

Tabela 6.3 – Altura (Hb) e período (T) de Onda, e fração média (I) do estirâncio com sua respectiva velocidade de decantação (ZS),
referentes a P3, utilizados na obtenção do parâmetro :, e seus respectivos estágios de praia, comparados aos observados na morfologia praial.
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Em P4 foram observados todos os estágios praiais, sendo o dissipativo o de maior
ocorrência na fase deposicional e erosional, seguido pelo refletivo e intermediário. A
sazonalidade do estágio dissipativo na fase deposicional foi marcada de abril/2001 a
agosto/2001, indicada pela presença de grãos médios a finos na zona de estirâncio,
produzindo morfologia praial mais plana, e por sua vez dissipativa, condicionada
hidrodinamicamente pelas ondas de maior amplitude e longos períodos. Os estágios
refletivos na fase erosiva foram em março/2001 e em novembro/2001, praticamente
iniciando e finalizando o período de deposição, mas com diferentes carcaterísticas (Tabela
6.4). Este último estágio foi resultado da granulometria combinada com as condições
hidrodinâmicas, representadas em março/2001, pela granulometria média, baixa altura de
ondas na arrebentação, e curto período de onda, com maior poder erosivo, formando relevo
praial mais acentuado, e em novembro/2001, de outra forma, granulometria grossa, maior
altura de onda, como maior período de onda, erodindo mais a face praial, expondo a linha
de beach rock na zona de estirâncio (Figura 6.19).
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Figura 6.19 – Estágio dissipativo deposicional em abril/2001 em P4, caracterizado pela morfologia plana, onde os beach rocks na faixa de estirâncio passam a ser
parcialmente a totalmente cobertos pelos sedimentos praiais em toda esta fase na estação chuvosa, sendo (a) vista em direção ao pós-praia, e (b) a zona de praia e
antepraia. Em (c) final do estágio refletivo erosivo em março/2001, onde os beach rocks se encontram descobertos na face praial, chegando a total exposição (d) devido a
erosão dos sedimentos na zona de estirâncio. Este processo passa a ser retomado a partir de novembro/2001, e indo até o ano seguinte até janeiro/2002, como perfil praial
de verão ou estação seca. Também a exposição dos beach rocks, mas com surgimento de bancos na zona de antepraia ocorreu nos estágios intermediários de praia.
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5.83
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2.000
5.000
5.000
5.000
8.000
6.000
2.000
6.000
2.000
6.000
7.000
4.000

:
Dissipativa
Intermediária
Refletiva
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa
Refletiva
Dissipativa
Refletiva
Dissipativa
Dissipativa
Intermediária

Estágio
Observado
no Modelo

Erosão
Erosão
Erosão
Deposição
Deposição
Deposição
Deposição
Deposição
Deposição
Deposição
Erosão
Erosão
Erosão
Deposição

Fase
Sedimentar
Praial

Tabela 6.4 – Altura (Hb) e período (T) de Onda, e fração média (I) do estirâncio com sua respectiva velocidade de decantação (ZS),
referentes a P4, utilizados na obtenção do parâmetro :, e seus respectivos estágios de praia, comparados aos observados na morfologia praial.
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Em P5 é marcante a distinção dos estágios praiais em fases de deposição e erosão.
Os estágios dissipativos ocorreram no período erosivo de julho/2001 a novembro/2001, e
os estágios intermediários e refletivos de praia no período deposicional de fevereiro/2001 a
junho/2001 (Tabela 6.5). Esta situação, mas encontrada no período de inverno, foi
corroborada pelas condições hidrodinâmicas de ondas de menores amplitude e longo
período, com alto poder de transporte de grãos mais grossos e bem selecionados,
depositando-os na zona de estirâncio, e produzindo morfologias refletivas mais íngremes.
Por outro lado, temos os período dissipativo que se comporta como erosional, devido a
atuação de ondas de maior amplitude e longo período, que passam a arrastar os sedimentos
mais grossos, arrasando o perfil praial e prenchendo os interstícios dos sedimentos praiais
com grãos mais finos na zona de refluxo. Assim o perfil vai se tornando cada vez mais
plano, com características dissipativas, mas aumentando o poder erosivo, devido o arrasto
de grãos finos que foi depositado na zona de pós-praia, chegando as ondas quase atingirem
o sopé da escarpa de falésia. Os grãos nesta situação passam a ser remobilizados através da
zona de refluxo ou espraiamento sobre a face praial.
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os sedimentos da zona de pós-praia, na zona de praia média. (d) em novembro/2001, tendo o perfil já se tornado plano, e finalizado o estágio dissipativo.

maiores sobre face praial, removendo os sedimentos mais grossos depositado na fase anterior. Em (c), em agosto/2001, a escarpa de berma já totalmente arrasada, expondo

estirâncio. Em (b), no mês de junho/2001, já começa haver a transiçã0 para o estágio dissipativo na fase erosiva, tornando o perfil mais plano, e com ação de ondas

Figura 6.20 – Perfil praial refletivo em período deposicional em P5 no mês de março/2001 (a), caracterizado pela maior declividade e maior granulometria da zona de
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0.83
0.51
0.48
0.58
0.66
0.87
1.04
0.82
1.13
0.97
0.89
1.85
1.05
0.88

JAN/01
FEV/01
MAR/01
ABR/01
MAI/01
JUN/01
JUL/01
AGO/01
SET/01
OUT/01
NOV/01
DEZ/01
JAN/02
FEV/02
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Hb
(m)

Meses
de
Observação

7.73
7.43
7.70
6.83
6.20
8.10
7.37
6.53
8.33
6.03
5.87
8.73
6.67
10.63

T
(s)
1.476
-0.145
0.362
1.327
1.631
1.583
1.594
1.573
1.609
1.657
1.629
0.609
0.826
1.663

Média
(I)
0.359
1.106
0.778085
0.399
0.323
0.334
0.331
0.336
0.328
0.317
0.323
0.656
0.564
0.316

Média
(mm)
25.8
160.0
79.7
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
79.7
79.7
25.8

ZS
(mm/s)
0.026
0.160
0.080
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.080
0.080
0.026

ZS
(m/s)
4.000
0.000
1.000
3.000
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
6.000
6.000
3.000
2.000
3.000

:
Intermediária
Refletiva
Refletiva
Intermediária
Intermediária
Intermediária
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa
Dissipativa
Intermediária
Refletiva
Intermediária

Estágio
Observado
no Modelo

Erosão
Deposição
Deposição
Deposição
Deposição
Deposição
Erosão
Erosão
Erosão
Erosão
Erosão
Erosão
Erosão
Deposição

Fase
Sedimentar
Praial

Tabela 6.5 – Altura (Hb) e período (T) de Onda, e fração média (I) do estirâncio com sua respectiva velocidade de decantação (ZS),
referentes a P5, utilizados na obtenção do parâmetro :, e seus respectivos estágios de praia, comparados aos observados na morfologia praial.
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No que tange aos aspectos abordados neste capítulo a respeito dos estágios
morfodinâmicos de praia, verificou-se que ao longo de toda a costa estudada, no mesmo
mês de referência ocorriam estágios praiais diferentes com comportamentos deposicionais
ou erosionais diferentes. Isto reflete a resposta de cada trecho da morfologia de costa,
representadas pelos pontos de observação, às condicionantes sedimentológicas e
hidrodinâmicas, fazendo com que sazonalmente em alguns trechos ocorressem deposição e
em outros erosão.
Além disso, está implícita a participação ou influência da zona adjacente estuarina,
haja vista em P3, ter sofrido maior influência das condições hidrodinâmicas, inclusive da
corrente de deriva litorânea, que é afetada pela corrente de maré enchente no estuário
Curimataú. Também, tanto em P4 e P5, a corrente de deriva litorânea tem sofrido
influência da corrente de maré enchente no estuário Curimataú, invertendo totalmente a sua
direção em relação a corrente costeira.
Em P1, P4, e P5, o clima de ondas exerce maior atuação na composição sedimentar
da praia, ora depositando grãos mais grossos, e ora transportando-os, inclusive alternando
os estágios praiais, o que não foi verificado em P2 e P3, onde se observou a presença
constante de areias finas. No entanto, P2 e P3 representaram maior susceptibilidade a
comportamentos erosivos, bastando diminuir o período de ondas. Outrossim, é que foi
verificada a ocorrência de areias finas na zona de estirâncio ou praia média, tendo estas
maior participação nas fases erosivas que deposicionais em todos os pontos de observação
(Figura 6.21).
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Figura 6.21 – Análises granulométricas referentes a zona de estirâncio (praia média) do mês de
fevereiro/2001 em que os perfis do ponto 1 (P1) e do ponto 5 (P5) se apresentavam na fase deposicional. De
outra forma, no mês de novembro/2001, as análises granulométricas demonstraram P1 e P5 corroborando
com o estágio erosivo.

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

120

SOUZA, F. E. S. 2004

CAPÍTULO VII
ALTERAÇÕES DO AMBIENTE DEPOSICIONAL DE MANGUEZAL E
A INTEGRAÇÃO DE GEODADOS EM SIG
7.1 - Introdução

A avaliação de áreas úmidas tropicais ocupadas por manguezais através de dados de
sensoriamento remoto tem sido obtida com sucesso por vários autores. SOUZA FILHO
(2000) realizou a integração em Sistema de Informação Geográfica (SIG) de imagens
Landsat 5 TM e de radar (SAR) do Radarsat-1 para caracterização de um trecho de costa
de manguezal de macro-maré da Amazônia brasileira em escala temporal. PROST (1997)
obteve as transformações dos manguezais da Guiana Francesa em resposta ao sistema de
dispersão fluvial do Amazonas utilizando dados de sensores orbitais (SPOT/HRV e
Landsat 5 TM) e aeroportados de radar. REBELO-MOCHEL & PONZINI (1996)
obtiveram a caracterização espectral das folhas de árvores de manguezal, e seu padrão de
resposta espectral nas bandas 1, 2, 3, 4 do Landsat 5 TM objetivando a distribuição e
composição de espécies das florestas de manguezais do Maranhão. LONG & SKEWES
(1996) descreveram uma técnica usando imagens de satélite Landsat 5 TM para inventariar
os manguezais da Austrália. Da mesma forma, o uso de imagens de satélites Multi Spectral
Scanner (MSS) e TM para identificar áreas de manguezais ao longo de toda a costa do
Brasil foi bem sucedido por HERZ (1991).
Nesta perspectiva, as recentes alterações ocorridas nos manguezais do estuário
Curimataú/RN foram investigadas apoiadas tanto em dados de sensoriamento remoto em
escala temporal, como na integração destes dados em ambiente SIG. Através de técnicas de
Processamento Digital de Imagens (PDI) aplicadas as imagens orbitais dos sensores
Landsat 7 ETM+ e SPOT/HRV, as coberturas de floresta de manguezal foram classificadas
para quantificação de sua área correspondente ao período de imageamento. A obtenção da
área de floresta também foi consignada por meio da vetorização de aerofotomosaicos
controlados de períodos distintos. Em ambiente SIG foi realizada a comparação dos dados
vetorizados dos aerofotomosaicos e das imagens classificadas dos sensores óticos orbitais
na forma de camadas, consubstanciando as transformações e evoluções das áreas de
manguezais ocorridas nas últimas três décadas.
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O modelo matemático de taxa de sedimentação em ambiente de manguezal de
FURUKAWA & WOLANSKI (1996) foi aplicado nas áreas de floresta de manguezal
destruídas objetivando avaliar as implicações resultantes da perda da função do ambiente
deposicional de manguezal para o sistema estuarino. O referido modelo foi implementado
em ambiente SIG para espacialização das taxas de sedimentação e simulação dos impactos.

7.2 – Técnicas de Processamento Digital de Images (PDI) Aplicadas aos ProdutosImagens da Série de Dados Temporais

Os produtos-imagens de sensores orbitais óticos empregados foram as imagens
multiespectrais do satélite Landsat 7 ETM+, cena 214_064, de 08/04/2001, com 25 m de
resolução, e do SPOT/HRV, cena 731_363, de 06/08/94, com 20 m de resolução. O
aerofomosaico foi composto a partir das fotografias aéreas (010_002; 010_003; 010_004;
021_001; 021_002; 021_003; 021_004; 021_005; 021_006; 031_001; 031_002; 031_003;
031_004; 031_005; 031_006; 041_001; 041_002; 041_003; 041_004; 041_005; 041_006)
correspondente ao levantamento aerofotogramétrico realizado pela FAB (Força Aérea
Brasileira) em 1988, na escala de 1:40.000 em preto e branco (FAB, 1988).
Um vôo aerofotogramétrico em escala de detalhe foi realizado no dia 17/01/2001,
objetivando cobrir uma área recentemente degradada no estuário Curimataú/RN. Deste
levantamento obteve-se aerofotos ortogonais em cores na escala de 1:4.000 (FNMA09/UFRN, 2001). As fotografias aéreas (A01, A02, A03, A04, A05, A06; A07; B01; B02;
B03; B04; B05; B06; B07; B08; B09; B10; B11; B12; C01; C02; C03; C04; C05; C06;
C07; C08; C09; C10; C11; C12;C13), foram levadas a escanerização, junto as aerofotos do
levantamento da FAB, transformando-se em arquivos de imagens digitais. As imagens
geradas foram importados para o Programa de Processamento de Imagens Digitais (PDI)
Er-Mapper v. 6.0 (EARTH RESOURCE MAPPING PTY LTD, 2003). Neste cada
aerofoto-imagem foi georretificada com base na Carta Topográfica - Folha São José de
Mipibú - SB. 25-Y-A-II, escala 1:100.000 (SUDENE, 1970), através da correspondência
de pontos semelhantes entre os produtos (taludes de salinas, pontes, cruzamentos de
estradas, entre outros) (EASTMAN, 1997).
A georretificação das imagens orbitais também foi realizada pela referida carta
topográfica, utilizando o datum Córrego Alegre (MG), com o sistema de coordenadas
UTM (Zona 25M). Outrossim, é que foram utilizados cerca de 100 (cem) pontos de
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controle para a georretificação de cada produto-imagem. O método de georretificação
empregado foi o polinomial, sendo o erro quadrático médio (RMS) inferior a resolução de
01 pixel para cada produto. Nas imagens orbitais multiespectrais do Landsat 7 ETM+ e
SPOT/HRV, os erros de posicionamento foi de menos de 25 m e 20 m respectivamente.
Nas aerofoto-imagens da FAB e FNMA-09 foi de menos 5m e 1 m respectivamente.
Os aerofotomosaicos compostos digitalmente foram utilizados para vetorização das
áreas de manguezais em ambiente CAD (Computer Assistent Designer) no Programa
AUTOCADMap 2000 (AUTODESK, 2000). Em seguida o arquivo de cobertura vetorial
foi exportado para o ambiente SIG no programa IDRISI v.32.2 (CLARK LABS, 2001),
para quantificação das áreas de manguezais referentes aos aerofotomosaicos digitais.
As imagens multiespectrais orbitais Landsat 7 ETM+ e SPOT/HRV foram
combinadas em RGB para extração automática das áreas de manguezais pelo Técnica de
PDI de classificação não-supervisionada. Nesta, a composição de bandas é analisada
estatisticamente, e realizado o agrupamento de píxeis de mesma classe que representam
respostas espectrais semelhantes (CROSTA, 1992). As imagens multiespectrais do Landsat
7 ETM+ foram combinadas de forma a realçar a vegetação de manguezal das demais
coberturas vegetais existentes na área, sendo realizadas as composições e banda 3R 4G 5B
e de razões de banda 7/4R 5/3G 4/2B e 7/5R 3/1G 5/4B.
As referidas composições foram levadas a classificação não-supervisionada,
extraindo-se cinco classes ou categorias, sendo vegetação úmida, culturas, vegetação
dunar, corpos d’água, solos expostos. Em todas as composições realizadas, a vegetação de
manguezal foi amplamente identificada apesar de haver classificado nessa mesma
categoria vegetações de encosta de dunas, e de culturas mais desenvolvidas. A fim de
minimizar as respostas espectrais semelhantes a vegetação de mangue das composições, os
resultados de cada classificação foram transformados em imagens booleanas, tendo a
classe de manguezais e coberturas semelhantes valor de 01 (um), e as demais classes valor
de zero. As imagens booleanas foram multiplicadas uma pela outra de forma a eliminar as
semelhanças de respostas espectrais com a cobertura vegetal de manguezal, haja vista, que
em todas elas as áreas de manguezal eram comuns, e as semelhanças espectrais eram
diferentes em cada imagem.
A composição 3R 4G 5B de imagens multiespectrais do Landsat 7 ETM+,
apresentou bons resultados na classificação de áreas de manguezais, haja vista esta
composição ter sida já empregada por HERZ (1991) devido a capacidade deste triplete de
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bandas na detecção e transição de ambientes úmidos. Contudo, esta englobou as áreas de
apicum as coberturas de manguezais. Já a composição de razão de bandas 7/4R 5/3G 4/2B,
a qual se trata da combinação de índices de materiais argilosos (7/4) óxido de ferro (5/3) e
4/2 umidade da vegetação, possibilitou a separação do manguezal do apicum, face a
caracterização do ambiente lamoso, rico em argilo-minerais ferrosos. Porém, agrupou as
áreas de manguezais as áreas de cultura sobre os sedimentos argilo-arenosos da Formação
Barreiras. A composição 7/5R 3/1G 5/4B, que consiste também na combinação de índices,
sendo a razão 7/5 e 5/4 voltadas para destacar morfologias, principalmente encostas, e a
razão 3/1 o realce da vegetação em detrimento da exposição do solo. Neste caso, obteve-se
um bom resultado, separando os manguezais das áreas de cultivo, mas agrupando aos
apicuns e as vegetações de encostas de tabuleiros e de dunas (Figura 7.1).
Devido a menor resolução espectral das imagens SPOT/HRV, as bandas XS1, XS2,
XS3, correspondentes a faixa do verde, vermelho e infravermelho próximo
respectivamente, foram submetidas à análise de componentes principais (APC), visando a
obtenção de imagens com agrupamento de píxeis com variâncias distintas, a fim de
minimizar as semelhanças espectrais dos alvos (CROSTA, 1992). As imagens geradas
foram combinadas na forma RGB, sendo PC1R PC2G PC3B. Em seguida procedeu-se a
calssificação não-supervisionda da mesma forma que as composições Landsat 7 ETM+. O
resultado da classificação mostrou-se eficiente no agrupamento de toda a cobertura vegetal
de manguezal, mas também agrupou pixeis dispersos pela imagem, os quais estavam
intimamentes relacionados a vegetação úmida ciliar e de encostas de dunas e tabuleiros.
(Figura 7.2).
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Figura 7.1 – Composições RGB das imagens multiespectrais do Landsat 7 ETM+ e as respectivas
classificações da cobertura vegetal de manguezal e semelhanças espectrais.
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Figura 7.2 – Composição RGB PC1R PC2G PC3B do SPOT/HRV e a respectiva classificações da cobertura
vegetal de manguezal e semelhanças espectrais.

7.3 – Avaliação Espaço-Temporal das Alterações Sofridas pelo Ambiente
Deposicional de Manguezal do Estuário Curimataú/RN

Remeter as alterações sofridas pelos manguezais do estuário Curimataú/RN é
necessário antes conhecer um breve histórico das atividades econômicas que se arrolaram
às margens do estuário. SILVA (2000) cita o seguinte:
“No estuário Curimataú, são visíveis as alterações provocadas pela ação
antrópica, que já se fazia sentir quando as salinas eram exploradas
economicamente, na planície flúvio-marinha. O sal misturado a sedimentos do
solo onde costumava ser exposto se desvalorizava em relação ao sal das
salinas de Mossoró/RN devido à ação imprópria dos salineiros na tentativa de
limpá-lo. Este tipo de sal era conhecido por “sal da terra”, devido à sua
coloração. Atualmente, as áreas que outrora compreendiam as salinas são
exploradas com fazendas de camarões, cujos proprietários, para aumentarem
as áreas de viveiros, derrubam a vegetação de mangue, causando danos às
espécies como caranguejos , ostras e alguns peixes, que tem no estuário o
“habitat” ideal para à procriação. Os fazendeiros também escavam os
barrancos da Formação Barreiras, para retirarem material destinado à
construção das paredes dos viveiros. A não-conservação do ecossistema de
manguezais e a descaracterização do ambiente do entorno da planície flúviomarinha provocaram vários prejuízos, como diminuição e morte das espécies
com uma conseqüente invasão de outras.”
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Tomando como ponto de partida da avaliação espaço-temporal das áreas de
manguezais, temos que no ano de 1969, ainda havia o exercício da atividade salineira em
locais que antes foram ocupados pelos manguezais (Figura 7.3). Não obstante, a
desativação das salinas entre a década de 70 e 80, fez com que boa parte da área de salinas
retornassem a ser ocupadas por florestas de manguezais recuperadas naturalmente (Figura
7.4).

Figura 7.3 – Detalhe de aerofotografia do ano de 1969, onde se verifica a atividade salineira mais intensiva
nas áreas mais claras da margem esquerda do estuário Curimataú, mais precisamente na margem esquerda do
afluente Cunhaú. Em tons de cinzas mais escuros está vegetação de manguezal.

No final da década de 80, pouco a pouco os manguezais recuperados nessas antigas
áreas de salinas foram destruídos para construção de viveiros de camarão. A partir da
década de 90 inicia-se o “boom” da atividade de carcinicultura, com a chegada de grandes
empreendimentos. A respeito disto cita SILVA (2000):
“Todas essas fazendas estão licenciadas para operar, mas sem nenhum
estudo prévio de impacto ambiental”
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Figura 7.4 – Aerofotomosaico do ano de 1988 onde se percebe a recuperação da vegetação de manguezal em
salinas desativadas.

Com relação a evolução espaço-temporal das áreas de manguezais, no ano de 1988,
referente a interpretação do aerofotomosaico (FAB, 1988), havia cerca de 4.267 ha de
manguezais (Figura 7.5). No ano de 1994, a partir da imagem orbital SPOT/HRV
classificada, as áreas de manguezais retraíram para 4.112 ha (Figura 7.6). No ano de 2001,
com referência a imagem classificada do Landsat 7ETM+, as áreas de manguezais era de
apenas 3.303 ha (Figura 7.7).
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Figura 7.5 – Área de manguezal interpretada do aerofotomosaico do ano de 2001, a partir das Aerfotos do
ano de 1988. Notar no rio mais acima que corresponde a margem esquerda do afluente Cunhaú os
manguezais recuperados.

Figura 7.6 – As áreas de manguezais recuperadas não são mais percebidas na margem esquerda do afluente
Cunhaú, principalmente mais a norte. Imagem SPOT/HRV classificada.
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Figura 7.7 – As áreas recuperadas foram destruídas praticamente em toda a margem esquerda do Cunhaú. As
manchas amarelas da imagem referem-se as áreas de cobertura de nuvens da imagem Landsat 7 ETM+
classificada, mas que foi adicionada ao cálculo das áreas de manguezais.

Com intuito de observação do grau dessas alterações espaço-temporal da cobertura
de manguezal, um vôo foi realizado no dia 17/01/2001, cobrindo uma área recentemente
degradada no estuário Curimataú/RN (FNMA-09/UFRN, 2001) (Figura 7.8). Este
levantamento se referiu a escala de detalhe visando quantificar as áreas de manguezais
destruídos.
Através da quantificação das áreas de manguezais a partir dos aerofotomosaicos
digitais controlados da FAB (1988) e do FNMA-09/UFRN (2001), percebeu-se que a área
degradada tinha no ano de 1988, 131 ha de manguezal recuperado. No levantamento de
2001, 115 ha dos manguezais recuperados foram destruídos, restando apenas 16 ha
remanescentes dos manguezais que haviam se recuperado (Figuras 7.9, 7.10 e 7.11). Em
relação a essa destruição, isto representou a degradação de 30% dos manguezais que foram
recuperados naturalmente em toda área de salina existente no período de 1988 (FAB,
1988).
Isto conotou a capacidade natural de restabelecimento dos manguezais, uma vez
que os solos das salinas e de outras áreas desmatadas ainda permitiam a fixação de

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

SOUZA, F. E. S. 2004

130

espécies de manguezais, não estando descaracterizados ou muito erodidos (HAMILTON &
SNEDAKER, 1984).

Figura 7.8 – Localização do trecho recentemente levantado para quantificação das áreas degradadas.

Figura 7.9 – Situação dos manguezais recuperados no ano de 1988 nas áreas de salinas.
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Figura 7.10 – Situação dos manguezais no ano de 2001 com referência ao aerofotomosaico em escala de
detalhe.

Figura 7.11 – As manchas em vermelho referem-se a área de manguezais recuperados que foram destruídos
nas antigas salinas. Em verde, as áreas remanescente preservadas.

Vale salientar que a conversão de uso dos manguezais para a carcinicultura, a qual
vem se ampliando pela área, deve ser monitorada não levando em conta somente a
dinâmica areal das florestas de manguezais do estuário, mas sim a sua dinâmica
fitofisionômica (espécies, densidade, estrutura).

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

SOUZA, F. E. S. 2004

132

7.4 – Integração de Geodados em SIG e as Implicações na Dinâmica Sedimentar das
Alterações Sofridas pelo Ambiente Deposicional de Manguezal

Acredita-se ser os ambientes de manguezais os mais importantes depósitos de
sedimentos finos e partículas em suspensão dos sistemas estuarinos tropicais
(FURUKAWA & WOLANSKI, 1996). Ainda segundo esses autores, o mecanismo de
transporte de sedimentos na floresta de manguezal tem recebido pouca atenção nas
estimativas de impactos referente a perda deste ambiente deposicional.
Em estudos realizados na evolução morfodinâmica costeira da região Angliana da
Inglaterra, no estuário do Rio Blackwater, na província de Essex, apontou-se para as causas
de erosão costeira, a devastação dos pântanos salgados, ecossistema correlato aos
manguezais em áreas temperadas. Em dois anos de monitoramento realizado pelo Instituto
de Estudos Estuarinos e Costeiros da Inglaterra (KING & LESTER, 1995) naquele
estuário, mostrou que tal interferência ocasionou um aumento do nível do mar local de 2
mm/ano para 4 mm/ano, refletindo no recuo de 4,01 m/ano das costas pantanosas, e de
0,305 m/ano das margens de pântanos abrigados. Além disso, foi percebido o aumento da
inclinação das praiais e do estreitamento dos pântanos salgados. Contudo, as franjas e
bancos de lama aumentaram no interior do estuário devido a perda das áreas de
arrefecimento das forças hidrodinâmicas e tempestades, que permitiam a deposição de
sedimentos finos. Neste caso, as franjas e bancos de lamas como feições mais vulneráveis a
ação das águas, passaram a ser envolvidas no regime de transporte sedimentar local para o
mar, tendo entre o estuário e a costa adjacente um movimento cíclico desses sedimentos,
aumentando em muito os custos com dragagem.
Nos ambientes deposicionais de manguezais são altas as taxa de sedimentação,
cerca de 28 g/m2/ciclo de maré, correspondendo a 0,1 cm/ano de aumento do substrato
(FURUKAWA et al., 1997). Uma série de modelos matemáticos foram desenvolvidos a
fim de representar os mecanismos hidrodinâmicos dentro do ambiente de manguezal,
principalmente em áreas dominadas pela espécie Rizophora mangle em manguezais de
intermaré, a qual também é a espécie e o ambiente dominante na planície de maré do
estuário Curimataú/RN (Vide capítulo III, item 3.3). Os referidos modelos simulavam as
condições de correntes e de ondas no interior da floresta de manguezal em função da
variação de maré e o atrito com os troncos e raízes dos manguezais da Austrália
(FURUKAWA & WOLANSKI, 1996; FURUKAWA et al., 1997) e do Japão (MASSEL et
al., 1999).
Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

133

SOUZA, F. E. S. 2004

Devido as semelhanças dos ambientes de manguezais em que foram desenvolvidos
os referidos modelos, como o mesmo regime de maré e espécies vegetais, aplicou-se o
modelo de taxa de sedimentação para estimar os impactos referentes a área recémdestruída do estuário Curimataú/RN.
Os parâmetros exigidos pela equação do modelo foi espacializado em ambiente
SIG, a partir da integração de geodados visando enquadrá-los para as condições locais. O
modelo é dado por:
F = F0 exp [-(wf / h u) x]
Onde F é a taxa de sedimentação por ciclo de inundação de maré, F0 é a taxa de
sedimentação inicial na margem da floresta com o canal, wf é a velocidade de
sedimentação, x é a distância da floresta para o canal de maré, h é a variação de maré sobre
a floresta de manguezal e u é a velocidade de corrente no interior da floresta de manguezal.
A taxa de sedimentação inicial F0 é dada por:
F0 = wf C
Onde C é a concentração do sedimento em suspensão durante o ciclo de maré, e wf
é a velocidade de decantação (FURUKAWA et al., 1997).
O referido modelo comprovou para os manguezais da Austrália que todo o
sedimento em suspensão que entrava na floresta de manguezal através dos canais de marés,
depositava-se no interior desta e não mais retornava para o canal com a maré vazante.
Condições similares foram verificadas no estuário Curimataú por meio das fotografias
aéreas do levantamento feito numa área degradada comprovando esta premissa (Figura
7.12).
O processo de sedimentação nos manguezais decorre da redução das velocidades de
correntes de maré através da fricção da água sobre as raízes respiratórias da vegetação
densa, causando complexas alterações hidrodinâmicas, passando da ocorrência de vórtices,
a jatos, até a total estagnação. As partículas de sedimentos em suspensão entram na floresta
durante a inundação pela maré, principalmente silte e argila na forma de grandes flocos.
Estes se mantêm em suspensão como resultado da turbulência criada pelo fluxo em torno
da árvore, somente se depositando no interior da floresta na estofa de maré. Nas marés
vazantes as correntes são ínfimas impedindo a re-entrada ou retorno destes sedimentos nos
canais de maré.
Com efeito, a intensidade de sedimentação é maior para árvores de Rhizophora.
mangle devido estas formarem uma complexa matriz de raízes, e menor para árvores do
tipo Ceriops sp. como as Avicenia sp. e Laguncularia sp. Desta forma, as inundações
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freqüentes pelas marés nas florestas de manguezais funcionam como uma bomba
impulsionadora de sedimentos finos e coesivos das águas costeiras para as planícies de
maré. Este processo revelou que os manguezais não somente atuam como oportunistas na
colonização das planícies e bancos de lama, mas também contribuem ativamente na criação
e manutenção dessas morfologias (FURUKAWA & WOLANSKI, 1996).

N

Figura 7.12 – Aerofotografia n° C09 do levantamento em área de manguezal recém-degradada no estuário
Curimataú (FNMA-09/UFRN, 2001). Notar a pluma de sedimentos finos dispersados para o interior do canal
do afluente Cunhaú na maré vazante. Verificar que na margem direita (parte inferior da aerofoto) onde os
manguezais se encontram mais preservados, a ausência de altas concentração de sedimentos em suspensão.

O modelo de previsão das taxas de sedimentação na floresta de manguezal tem um
comportamento de uma curva exponencial negativa, mostrando que na margem da floresta
com o canal se encontra a maior taxa de sedimentação, com isso F0 tem o maior valor, e as
taxas seguintes vão decaindo ao longo da distância para o interior do canal. O modelo
também considera que o manguezal seja plano, devido a baixa declividade, em torno de
0,033% (FURUKAWA & WOLANSKI, 1996; FURUKAWA et al., 1997).
Com intuito de estimar as taxas de sedimentação da área degradada em referência
ao aerofotomosaico de 2001 (FNMA-09/UFRN, 2001), o modelo de taxa de sedimentação
foi implementado com apoio no programa IDRISI v.32 (CLARK LABS, 2001).
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A preparação da base de dados se deu inicialmente vetorizando o canal, no caso o
canal do afluente Cunhaú, que margeia a área devastada. A partir deste transformou-se a
forma vetor em polígono raster, gerando uma imagem da feição superficial do canal. A
partir desta aplicou-se o operador de distância, visando irradiar isotropicamente as
distâncias ao longo da margem do canal (Figura 7.13).

Figura 7.13 – Utilização do operador de distância para calcular as distâncias em relação o canal de maré. No
caso o afluente Cunhaú.

Outra etapa consistiu na medição das marés que inundam a planície de maré, sendo
para tanto feito o nivelamento topográfico da margem do canal até a floresta de manguezal
(Figura 7.14). Após o nivelamento utilizou-se o programa de previsão de marés
PACMARÉ (FRANCO, 2000) para correção das cotas do perfil e do nível de referência no
ponto de maré 0.0 m do canal. O nível médio de maré foi 1,4 m, ou a altura de maré de
maior freqüência dos últimos 05 (cinco) anos. A maré mínima foi -0,1 m, e a máxima foi
2,8 m. Os demais níveis foram obtidos pelo desvio padrão da média, sendo 2,2 m para as
marés máximas, e 0,4 m paras as marés mínimas. A floresta de manguezal passa a ser
inundada a partir de 1,085 m (Figura 7.15).
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Figura 7.14 – Perfil topográfico realizado do canal à margem da floresta de manguezal no ponto de maré
baixa a 0.0 m para obtenção do nível de inundação da floresta pela maré.

Perfil da Margem da Floresta de Manguezal para o Canal
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Figura 7.15 – Reprodução do perfil topográfico, onde a floresta de manguezal passa a ser inundada pela cota
de cerca de 01 m. Neste caso o manguezal de intermaré, o qual é inundado tanto pelas marés de quadratura e
de sizígia. NMAM – Nível Máximo de Maré; NMMA – Nível Médio de Maré Alta; NMM – Nível Médio de
Maré; NMMB – Nível Médio de Maré Baixa; NMIM – Nível Mínimo de Maré.
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Visando obter o comportamento médio das taxas de sedimentação, aplicou-se para
o modelo o nível médio de maré de 1,4 m, assegurando-se que esta altura de maré ocorre
durante todo o ano. Com isso h ficou constante, referente a uma lâmina de inundação de
0,40 m. Com intuito de definir os limites da planície de maré inundada, aplicou-se uma
máscara boolena sobre a imagem de distância do canal, considerando para o cálculo da
taxa de sedimentação, somentes as áreas de florestas de manguezais que estavam a 1.200 m
do canal. Esta distância limite foi obtida a partir da declividade da planície de maré, a qual
foi de 0,033% ou a proporção 1:3000.
Com as distâncias em relação ao canal delimitadas, a variável x, foi implementada
na forma de layer de distâncias. A velocidade de corrente no interior da floresta foi
considerada constante, sendo u = 0,1 m/s, como também a velocidade de decantação para
partículas finas ou flocos de argila, sendo wf = 0,0005 m/s. A taxa de sedimentação inicial
durante o ciclo de maré, F0, correspondeu a taxa média encontrada nos modelos em áreas
de manguezais de intermaré dominadas por R. mangle, semelhantes às encontradas no
estuário Curimataú/RN, e aos remanescente da área degradada, sendo de 28 g/m2/ciclo de
maré. O modelo foi espacializado sobre as áreas degradadas (Figura 7.16), e as taxas
estimadas variaram de 7,56 g/m2/ciclo de maré, nos manguezais mais distantes do canal,
até 28 g/m2/ciclo de maré na margem deste, sendo a taxa média estimada em 16,42
g/m2/ciclo de maré (Figura 7.17).

Figura 7.16 – Espacialização das taxas de sedimentação das áreas degradadas de floresta de manguezal.

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

SOUZA, F. E. S. 2004

138

Figura 7.17 – Análise de freqüência das taxas de sedimentação, sendo da taxa média para as maiores em
direção ao canal, e da taxa média para as menores em direção à terra firme.

A taxa média estimada foi distribuída para área de manguezal destruída, a qual foi
quantificada em 115 ha no ano de 2001 em relação a presente no ano de 1988, podendo
esta área ter sido ainda maior entre o período de 1988 a 2001. Esta representou a perda
significativa de uma taxa de sedimentação de 12,0 kg/m2/ano ou de 120.000 kg/ha/ano, que
ampliada para área devastada, o valor discrepou-se para 13.800 t/ano. Os valores das taxas
foram dimensionados multiplicando-se o valor da taxa de sedimentação média estimada
pelo número de ciclos de marés, os quais são semi-diurnos, ocorrendo duas vezes por dia
ao longo de 365 dias do ano.
Além da perda do ambiente deposicional dessa grande quantidade de sedimentos, a
construção de viveiros também faz com que haja a perda da área de inundação das
planícies uma vez que estas áreas são represadas diminuindo o prisma de maré no estuário.
Essas intervenções nos ambientes de manguezais podem se relacionar ao panorama
verificado no Rio Blackwater por KING & LESTER (1995), haja vista que a diminuição
do prisma de maré afetou naquele estuário o suprimento de sedimentos para a costa
adjacente em função da diminuição do fluxo de maré vazante.
Outra implicação referente a perda do ambiente deposicional de manguezal se trata
do assoreamento dos canais de marés, que neste trabalho observou as menores
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profundidades nos canais em que nas margens haviam fazendas de camarão instaladas.
Porém, necessita-se quantificar o nível deste tipo de interferência, uma vez que os modelos
propostos ainda não possuem uma visão integrada dos vários fatores que afetam a
sedimentação nos estuários, principalmente em relação ao balanço sedimentar (BELL et
al., 2000).
Por conseguinte, o entendimento dos mecanismos de desrregulação da
sedimentação dos estuários por meio da destruição das áreas de manguezais, os quais estão
intimamente ligados à deposição de sedimentos finos, e que por sua vez condiciona o
balanço biológico de entrada e saída de material particulado, encontra-se ainda na sua fase
de infância.
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CAPÍTULO VIII
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os elementos morfodinâmicos costeiros que integram o estuário Curimatáu foram
melhores caracterizados quando visto de forma integrada ao ambiente costeiro adjacente.
Os produtos de diferentes sensores remotos (acústicos, radar, óticos orbitais e fotografias
aéreas), fomentaram toda a base de interpretação das estruturas morfossedimentares e
geoambiental do estuário em pauta, principalmente quando operacionados de forma
integrada a dados do terreno (amostragens de sedimento de fundo, perfis topográficos de
planícies de maré, perfis priaiais e hidrodinâmicos). Outrossim, é que a interpretação dos
dados de sensoriamento remoto foi o ponto de partida de toda investigação da área, uma
vez que esta se encontrava carente de informações.
No que concerne a compartimentação geoambiental do estuário Curimataú/RN as
unidades identificadas na calha do estuário se distinguiram através das diferentes formas de
interação, das ondas, marés e ação fluvial na composição sedimentar. Ambientes
sedimentares dominados por ondas foram encontrados na parte inferior do estuário, o qual
correponde ao setor da desembocadura, onde as fácies estuarinas refletiram um ambiente
deposicional de areias médias a grossas com cascalhos esparsos, e o desenvolvimento de
grandes ondas de areias e dunas subaquosas Na parte interna, no setor médio da calha do
estuário, uma larga zona de transição de sedimentos arenosos para argilosos, dominado por
pequenas ondas assimétricas, provocado pela maior influência da maré. Neste setor as
fácies estuarinas foram relacionadas a um regime de escoamento mais afetado pela ação
das marés, reproduzidas nas formas de ondas areno-argilosas, e pequenas ondas de areias
no canal. Na parte superior do estuário, a calha foi caraterizada pela presença de
morfologias planas e suavizadas a pequenas ondas areno-argilosas refletindo as mais
baixas velocidades de fluxo. Sobre a estruturação do canal principal do estuário ou da sua
zona conectiva, obteve-se a distribuição das fácies sedimentares, potencializando melhor a
setorização da calha do estuário.
A integração de dados orbitais óticos na forma de índice de vegetação (NDVI), com
dados de sistemas radar, adicionaram à sensibilidade de detecção das variações de
morfologia e rugosidade superficial do terreno inerentes aos dados de radar, com a
capacidade de distinção das propriedades físico-químicas dos sensores óticos. Esta
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integração ampliou a capacidade de detecção e caracterização geoambiental das planícies
de maré, as quais foram compartimentadas em ambiente de manguezais de intermaré,
manguezais supramarés e apicuns. Esta compartimentação somente foi possível apoiada
em dados de campo onde concomitantemente a realização de perfis topográficos da
planície de maré obteve-se a fitofisionomia correspondente. A planície de intermaré é
dominada pela vegetação de manguezal constituída por árvores de Rizophora mangle,
sendo a de supramaré dominada por árvores da espécie Laguncularia racemosa e Avicenia
germinans. Um estrato transicional para a zona de apicuns foi verificado sendo composto
por arbustos esparsos de Conocarpus erectus e L. racemosa sobre uma cobertura vegetal
de aráceas, aningas e samambaias. A zona de apicum foi representada pelo estrato
herbáceo caracterizado por espécies de gramíneas tolerantes a solos salinos.
A caracterização geoambiental da região costeira adjacente ao estuário
Curimataú/RN, por meio de composições de imagens de sensores óticos e dados
batimétricos, comprovaram que a influência estuarina do Curimataú se dá pela dispersão
da pluma túrbida na região da desembocadura, seguindo para norte até a desembocadura do
rio Catú, e para sul da sua desembocadura até o final do trecho de costa paralelo a linha de
beach rock submersa. Por sua vez, a dispersão da pluma é controlada pela morfologia da
desembocadura do estuário, a qual consiste no delta de maré vazante, onde a pluma é
dispersada para sul entre os canais existentes na linha de beach rock submersa, e para norte
através da ação da corrente costeira.
A avaliação das variações morfológicas de meso-a-curta-escala obtida utilizando
dados de sensores óticos como de fotografias aéreas, a partir da orto-retificação de todo
conjunto de dados por radargrametria, possibilitou a comparação com maior precisão das
linhas de costa dos períodos imageados. Os traçados de linha de costa digitalizados
distinguiram setores de costa em fase de progradação e retogradação, além de fases
estacionárias ou de equilíbrio.
Os setores de maior progradação foi a desembocadura do estuário, e de erosão, as
praias de Simbaúma e Baía Formosa que são delimitadas pela escarpa da falésia costeira,
como a margem esquerda do Curimataú. No caso dos setores em equilíbrio, as praias
próximas a desembocadura do Rio Catú, a norte em direção à Simbaúma, e a sul da
desembocadura do Curimataú em direção à Baía Formosa.
Os referidos setores que foram divididos em cinco trechos de acordo com seus
aspectos geomorfológicos particulares de costa, e selecionados em cada, um ponto para a
observação da morfodinâmica praial durante os meses de janeiro/2001 a fevereiro/2002,
Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

SOUZA, F. E. S. 2004

142

revelaram intensas variações morfológicas de praia. Todos os perfis praiais responderam
de diferentes formas as condições climáticas sazonais que se refletiram na variação
volumétrica sedimentar praial dos trechos observados. As taxas de sedimentação negativas
foram obtidas para a Praia de Baía Formosa e a Praia de Simbaúma delimitadas pelas
escarpas da Falésia costeira. A praia de Baía Formosa delimitada pelo campo de dunas e as
praias a norte e a sul mais próximas da desembocadura do Curimataú tiveram taxas de
sedimentação dentro da faixa de equilíbrio. Contudo, a morfologia praial dominante em
todo o período, dada pela análise estatística multivariada, foi a de perfil refletivo. Neste
caso a aplicação da análise estatística multivariada em dados de morfologia praial, através
da análise fatorial por principais componentes, revelou ser uma potencial ferramenta no
isolamento em graus de variâncias das morfologias mais freqüentes do período de
observação, dos padrões de mudanças mais freqüentes, como das mudanças excepcionais
refletidas pelos meses de deposição ou erosão mais intensas.
A caracterização hidrodinâmica e sedimentológica praial adicionaram elementos na
interpretação morfodinâmica da região de influência estuarina do Curimataú. As direções e
velocidades de corrente de deriva litorânea estiveram influênciadas pela corrente de maré
de enchente do Curimataú, tomando sentido contrário a corrente costeira na praia de
Simbaúma e na praia a norte próxima a desembocadura do estuário Curimataú. Na praia a
sul próxima a desembocadura do Curimataú, obteve-se as maiores velocidades de corrente
de deriva litorânea devido a maior influência da corrente de maré de enchente. As menores
velocidades da corrente de deriva litorânea foram verificadas na praia de Baía Formosa que
se delimita pela escarpa da falésia. Nesta mesma praia, também foram verificados as
menores alturas de ondas e um intenso processo abrasivo sobre a falésia costeira, com
ângulos de incidência de onda de 10° e de 170°. Nos demais trechos observados, o ângulo
de incidência de ondas na praia predominou entre 10° a 30°, tangente ao vetor de direção
dos ventos alísios de SE-NW. Os tipos de ondas predominantes foram as deslizantes, sendo
por vezes intercaladas aos tipos de ondas mergulhantes nos períodos de calmaria dos
ventos.
As condições hidrodinâmicas praiais através do clima de ondas de maior altura e
período exerceram maior influência na variação da composição sedimentar da praia de
Baía Formosa delimitada pelo campo de dunas, da praia de Simbaúma, e da praia a norte
próxima a desembocadura do Curimataú. Na praia de Baía Formosa delimitada pela
escarpa da falésia, e na praia a sul próxima a desembocadura do Curimataú, a composição
sedimentar não foi alterada ao longo do período de observação (janeiro/2001 a
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fevereiro/2002), onde sempre prevaleceram as areias médias a finas, em que pequenas
variações do clima de ondas aumentavam a susceptibilidade de ocorrência de processos
erosivos.
Os parâmetros estatísticos aplicados às análises granulométricas dos sedimentos
praiais amostrados nas zonas de praia (pós-praia, praia-média, antepraia) de todos os cinco
pontos que representaram os trechos de costa influenciados pelo Curimataú, mostraram a
predominância de areias médias a finas. Os sedimentos são moderadamentes selecionados,
sendo na zona de antepraia a maior ocorrência de bimodalides de areia médias a finas para
cascalhos esparsos. Na zona de praia média obtiveram-se no geral assimetrias positivas
tendendo para granulometrias finas, e no pós-praia, ocorrendo o mesmo com as assimetrias
positivas, mais apresetando unimodalidades inerentes a processos deposicionais eólicos.
O parâmetro  evidenciou estágios praiais refletivos, estacionários e dissipativos
em todas as praias observadas em relação ao comportamento morfodinâmico, exceto na
praia a sul próxima a desembocadura do Curimataú, que não se verificou estágios de praia
refletivos. Todos os estágios ocorreram tanto nas fases erosivas como deposicionais, sendo
as características de perfil refletivo mais observadas nas praias de Baía Formosa delimitada
pela escarpa da falésia e pelo campo de dunas, como na praia de Simbaúma, e os estágios
dissipativos mais observados nas praias a norte e a sul próximas a desembocadura do
Curimataú.
Em relação as alterações do ambiente deposicional de manguezal, tem–se como
causa principal na atualidade, a destruição desse ambiente para construção de viveiros de
criação de camarão. Desde o final da década de 80 paulatinamente os manguezais do
estuário Curimataú/RN vem sofrendo este tipo de intervenção, o qual tem sido mais
intensificado entre a década de 90 até o presente. Isto tem representado a perda de áreas de
deposição de milhares de toneladas de sedimentos finos, podendo este tipo de impacto
ocasionar danos irreversíveis ao ambiente costeiro em pauta.
Uma vez que este trabalho deu ênfase a componente sedimentar na caracterização
morfodinâmica do estuário Curimataú e sua região de influência estuarina, se faz mister a
complementação deste com outros trabalhos que priorizem a variável hidrodinâmica nos
processos morfodinâmicos. Com isso pode-se implementar modelos computacionais que
integrem

as

condicionantes

sedimentares

investigadas,

com

as

condicionantes

hidrodinâmicas, favorecendo a uma melhor interpretação dos vários fatores que afetam a
sedimentação nos estuários e sua interrelação com o ambiente costeiro adjacente.
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