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Resumo

A área de estudo, localiza-se na porção setentrional do estado do Rio Grande do 

Norte, na região da foz do Rio Piranhas-Açu, compreendendo parte dos municípios de 

Porto do Mangue e Areia Branca-RN. A área está inserida no contexto geológico da Bacia 

Potiguar, representado por sedimentos cretáceos, terciários e quaternários. 

Trata-se de uma região de alta instabilidade morfológica, devido à ação dos 

processos costeiros, além da intensa ação antrópica, principalmente pela atuação da 

indústria petrolífera, salinas e tanques de carcinicultura. 

Para a realização deste trabalho se usou como base cartográfica as imagens Landsat 

5 TM e Landsat 7 ETM + em quatro datas distintas, nas quais aplicou-se técnicas de 

processamento digital na elaboração de mapas temáticos dos recursos naturais existentes na 

área, visando à análise e caracterização geológica, geomorfológica e das formas de uso e 

ocupação do solo. Desta maneira foi possível a avaliação da evolução temporal da área, 

identificando as áreas de alta sensibilidade ambiental. Este estudo teve como estratégia o 

uso de uma metodologia para a interpretação multitemporal de imagens de sensores 

remotos, aéreos e orbitais, e reconhecimento em campo, integrados em ambiente de 

Sistema de Informações Geográficas. 

Estas atividades permitiram a elaboração de Mapas de Sensibilidade do Litoral ao 

Derramamento de Óleo para a área, com base nos Índices de Sensibilidade do Litoral (ISL). 

Considerando-se a sazonalidade local foram confeccionados mapas para datas distintas, 

Julho de 2003, representando os meses de inverno que apresentou uma sensibilidade mais 

baixa quando comparado ao mês de Dezembro de 2003. Para os meses de verão a maior 

sensibilidade deve-se aos dados hidrodinâmicos que sugerem uma menor capacidade de 

limpeza natural do óleo e seus derivados em caso de derramamento. 

Os dados coletados e as informações geradas representam uma importante base de 

dados necessários às tomadas de decisões para os casos de contenção de óleo e seus 

derivados derramados em áreas costeiras, baseados nas características das diferentes 

unidades geoambientais e seus respectivos Índices de Sensibilidade do Litoral (ISL). 



iii

Abstract

The study area is located in the northern coast of Rio Grande do Norte State 

comprising the mouth of Açu-Piranhas river including the cities of Porto do Mangue e 

Areia Branca. The local geological setting comprises Cretaceous, Tertiary and Quaternary 

geological units of the Potiguar Basin. 

One is about a region of high morphologic instability due to action of the rigorous 

dynamic coastal processes, beyond the intense human activities mainly for the performance 

of the petroliferous industry, salt farms and tanks of shrimp industry. 

For the accomplishment of this work  Landsat 5 TM and Landsat 7 ETM + from 

four distinct dates were used as cartographic base, in which one applied techniques of 

digital processing to elaborate thematic maps of the existing natural resources to support 

the geologic and geomorphologic characterization and the soil and landuse maps. The 

strategy applied was the interpretation of multitemporal images from aerial and orbital 

remote sensors allied to the terrain truth recognition, integrated through a Geographic 

Information System. 

These activities had allowed the production of Sensitivity Maps of the Coast to Oil 

Spilling for the area, on the basis of the Coastal Sensibility Index. Taking into account the 

seasons were created maps to distinct dates: July 2003 represents the winter months that 

presented a sensibility lower when compared with the month of December 2003.  For the 

summer months greater sensitivity is due to the hydrodynamic data that suggest a lesser 

capacity of natural cleanness of the oil and its derivatives in spilling case. 

These outcomes are an important and useful database to support an assessment to a 

risk situation and to taking decision in the face of an environmental disaster with oil 

spilling in coastal area, allowing a complete visualization of the area and identifying all 

portions in the area with their environmental units and respective Coastal Sensibility Index. 
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I.1 Introdução e Objetivos 

A região estudada localiza-se em uma área de alta sensibilidade ambiental, 

submetida a grande pressão de atividades antrópicas, o que pode acarretar grandes 

prejuízos ao meio ambiente, comprometendo assim a diversidade biológica e 

paisagística da região. Recentemente, a carcinicultura tornou-se uma atividade 

econômica de grande importância no Rio Grande do Norte, o que tem gerado uma 

ocupação desordenada de áreas estuarinas, resultando em uma degradação ambiental 

devido principalmente a desmatamentos, uso irracional do solo, invasões em áreas 

de preservação permanente, avanço indiscriminado sobre os manguezais e áreas 

inundáveis, entre outros fatores que interferem diretamente na dinâmica das zonas 

litorâneas e seus ecossistemas. 

A área abordada nesta dissertação, além da implantação indiscriminada da 

carcinicultura está localizada próxima a importantes regiões produtoras de petróleo 

como Macau, Areia Branca e Mossoró, sendo esta atividade uma importante fonte 

de renda para os municípios produtores. Na área estudada estão instaladas 

plataformas produtoras de petróleo em campos produtores em terra e oleodutos 

pertencentes à PETROBRÁS, localizados tanto em áreas costeiras como em regiões 

mais interiores. Embora estejam localizados distantes das áreas estuarinas 

representam risco de poluição destas áreas, pois em caso de derramamento de óleo, 

os resíduos podem ser mobilizados através das drenagens. 

O objetivo deste trabalho é o estudo multitemporal no intervalo entre os anos 

de 1989 e 2003 dos recursos naturais existentes na área e confecção de mapas 

síntese da evolução do uso e ocupação do solo e de áreas degradas de riscos 

ambientais, além de mapas geológico, geomorfológico e principalmente do mapa de 

sensibilidade do litoral para derramamento de óleo (mapas SAO). Também foram 

realizados estudos da dinâmica sedimentar da área, com base na coleta de dados 

sobre processos costeiros como ventos, correntes, ondas, marés e levantamentos 
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topográficos por meio da confecção de perfis de praia e análise sedimentológica, 

visando obter dados relativos a morfodinâmica da zona costeira. 

O principal objetivo dos mapas SAO é proporcionar uma indicação precisa de 

sensibilidade ambiental de trechos costeiros ao derramamento de óleo e assim 

direcionar as ações de limpeza e remoção do óleo. Para isso, torna-se necessário à 

identificação da sensibilidade dos sistemas costeiros elaborado em critérios 

geológicos e geomorfológicos, de seus recursos biológicos e das atividades sócio-

econômicos. 

Com este objetivo foram utilizadas imagens multiespectrais do satélite 

Landsat 5 TM de 1989 e Landsat 7 ETM+  dos anos de 1998, 2001 e 2003, além de 

fotografias adquiridas durante um sobrevôo na área em 2001, visando à análise e 

caracterização das formas de uso e ocupação do solo e dos recursos naturais da área. 

Os trabalhos de campo foram realizados em áreas emersas no período de 

maio de 2003 a janeiro de 2004 (com exceção do mês de agosto), além de uma etapa 

no mês de junho de 2004. Os dados foram coletados com auxílio de um aparelho de 

posicionamento global (GPS), referenciadas com base em coordenadas UTM e 

datum Córrego Alegre. 

Os dados coletados são referentes aos perfis praiais, assim como a análise de 

dados de geologia e geomorfologia da área. Foram selecionados três perfis ao longo 

da faixa litorânea da área que foram locados perpendicularmente a linha de costa, a 

partir de um azimute constante ao longo de todo o estudo, em períodos de baixa-mar 

das marés de sizígia (lua nova).
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I.2 Localização e Vias de Acesso 

A área em estudo situa-se na porção setentrional do Estado do Rio Grande do 

Norte. Dista de Natal aproximadamente 197 km, via rodoviária, através da BR-406 

(Figura 1.1). Na área utilizou-se estradas secundárias para observação das unidades 

de paisagem e acesso aos locais onde foram estabelecidos os perfis de praia. 

Figura 1.1 Localização da área em estudo e principais vias de acesso. 
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I.3 Aspectos Fisiográficos 

I.3.1 Clima 

A área está inserida em uma região com clima quente e semi-árido segundo 

Nimmer (1972) (baseada na duração dos períodos secos) ou BSw’h na classificação 

de Koppen, seguindo um regime tropical de zona equatorial, no que se refere à 

precipitação, com máxima no outono e mínima na primavera. 

Este tipo climático é caracterizado por duas estações distintas o período seco 

é o mais longo (7 a 8 meses), associado ao maior afastamento da massa equatorial 

norte. Os ventos alísios de SE são dominantes nesta época. O período chuvoso é de 

curta duração, iniciando-se entre os meses de outubro e dezembro com chuvas 

esporádicas, firmando-se em fevereiro e podendo continuar até março ou abril. 

A temperatura anual varia de 26 a 30o C. A baixa latitude e um relevo com 

cotas que não ultrapassam 20m, são agentes que influenciam na distribuição desta 

temperatura. A umidade relativa do ar é em média 70%. A precipitação 

pluviométrica média de 537,5 mm na área, possuindo máxima precipitação de 1.780,6 

mm e o mínimo de 53,0 mm (IDEMA 1999). 

Devido à elevada taxa de evaporação, fraca pluviosidade e constantes ventos 

secos do leste, nesta região estão concentradas as maiores salinas do país. 

I.3.2 Vegetação 

A cobertura vegetal da área pode ser dividida em dois grandes grupos: 

vegetação litorânea e caatinga. 

Vegetação litorânea 

Este tipo de vegetação sofre influência marinha, como água do mar, ventos, 

salinidade, temperatura entre outros, o que resulta em uma flora característica 

adaptada a seus respectivos microambientes (Figura 1.2). Em trechos do litoral em 

solos de varsea, nas áreas diretamente atingidas pelo mar, como também no interior 

de lagunas e baixos cursos dos rios, tem-se o desenvolvimento de manguezais cuja 
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flora básica se caracteriza por mangues vermelhos (Rhizophora mangle), que pode 

alcançar até 10m de altura, portadores de raízes escoras, que ocorrem em áreas de 

maior salinidade, principalmente nas entradas de canais de maré. O mangue siriuba 

(Avicenia tomentosa) ou mangue preto que são os mais altos e o mangue branco 

(Languncularia racemosa), ambos ocorrem em áreas de salinidade baixa. 

Nas áreas de supramaré, encontram-se plantas halofitas de famílias das 

Amaranthacear, como o pirrichiu (Altenanthera marítima) que em alguns locais 

indica o limite da região de supramaré e intramaré; côco-da-baía (Cocos nucifera),

carrapicho de praia (Ocicarpha spathulata), entre outros. Nas restingas constituídas 

por material predominantemente arenoso, pode-se encontrar o cipó de leite 

(Oxypelatum), orquídea-da-restinga (Epidendrum elliptcum), coroa de frade 

(Melocactus violaceus), entre outros. 

Figura 1.2 – Vegetação Litorânea que sofre influência direta das marés. Foto: 
Amaro V. E. em dezembro de 2001. 
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Caatinga 

Este tipo de vegetação é característica de regiões semi-áridas, sendo 

constituídas principalmente por árvores e arbustos espinhentos, apresentando-se 

quase totalmente desfolhados durante o período seco (Figura 1.3). Na região têm-se 

dois tipos distintos de caatinga, o primeiro é formado por pequenos arbustos 

dispersos que ocorrem em áreas de abrangência dos sedimentos do Grupo Barreiras. 

O segundo se desenvolve sobre o solo derivado do basalto correlato a Formação 

Macau, apresentando-se mais agrupado e com arbustos maiores. Associados a 

caatinga tem-se vários tipos de cactáceas, dentre os quais destaca-se o xique-xique 

(Cereus goumellei).

Figura 1.3 – Vegetação típica de áreas semi-áridas, completamente desfolhadas 
no período de seca. Foto: Amaro V. E. em dezembro de 2001 

I.3.3 Hidrografia 

A hidrografia da região é fundamentalmente controlada pelas marés, cuja 

variação máxima entre preamar e baixa-mar pode ser de 3,3m e a mínima de 0,9m, 
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segundo Miranda (1983). A rede hidrográfica está representada principalmente pelo 

Rio Açu ou Piranhas, Rio do Cifrão, afluente da margem direita do Rio Açu, além 

dos rios Amargoso e dos Cavalos. 

O Rio Açu torna-se perene próximo ao litoral e, desta forma, sofre influência 

das marés, que penetram até uma distância de aproximadamente 25 km de sua foz. 

A exploração de salinas nessas áreas acarretou significativas modificações no 

aspecto hidrográfico da área, através da construção de canais artificiais e diques. No 

período de chuvas, o Rio Açu armazena grande quantidade de água que permanece 

assim por quase todo ano. 

O encontro das águas dos rios Açu e dos Cavalos, em toda extensão de 

ambas embocaduras, áreas de sedimentação, alagadas somente por ocasião das 

marés cheias. Nos períodos chuvosos, quando as águas se deslocam com maior 

energia, há deposição de seixos arredondados nos leitos dos referidos rios. 

Os demais rios são de caráter transitório, correndo unicamente no período 

das chuvas. Pequenos riachos desenvolvem-se ao longo das drenagens maiores e 

outros se formam favorecidos pela topografia.  

I.3.4 Relevo 
Assim como a maior parte do território do Nordeste do Brasil, a morfologia 

da região do Vale do Rio Açu é o resultado da atuação de um clima semi-árido. 

O relevo da área de estudo é predominantemente plano, caracterizado por 

uma planície fluviomarinha (Figura 1.4) onde a ação das marés, ventos, ondas, 

correntes e do homem representam importantes agentes modeladores do relevo. 

Nas porções onde aflora o Grupo Barreiras, observam-se suaves ondulações, 

em contraste com a topografia referente aos calcários da Formação Jandaíra. Os 

sedimentos recentes apresentam morfologia plana, com cotas inferiores a 5 m. Nas 

áreas de ocorrência dos sedimentos fluviais, pode-se observar a presença de 

tabuleiros. Na porção compreendida por calcários observa-se uma morfologia plana 

com cotas em torno de 20 m. 
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As planícies fluviomarinhas formadas pelos rios Açu e dos Cavalos se 

estendem até aproximadamente 30 km para o interior. Nas proximidades do litoral, 

ambas as planícies são ocupadas por salinas, onde as desembocaduras em forma de 

deltas possuem várzeas amplas, aplainadas e argilosas, permitindo a penetração das 

marés e a construção dos cristalizadores das salinas. 

A constante mobilidade das dunas dificulta o escoamento das águas das 

chuvas provocando o assoreamento da embocadura fluvial do Rio das Conchas, o 

que ocasiona o aparecimento de inúmeras lagoas interdunares durante a estação 

chuvosa.

A zona litorânea é formada por planícies de maré, com mangues associados, 

restingas, praias e dunas. As dunas são orientadas segundo a direção NE-SW, com 

cotas de até 15 m. Os cordões de restingas se orientam na direção E-W. 

Figura 1.4 – Foto em campo mostrando uma visão parcial da planície fluviomarinha. 
Foto:  Amaro V. E. em dezembro de 2001 
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I.3.5 Solos 

Os principais tipos de solos / associações pedológicas que ocorrem na área, 

segundo IDEMA 1999, são Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico; Cambissolo 

Eutrófico; Rendzina; Solonchak solométzico e solos de manguezais. 

O Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico apresenta fertilidade de média a 

alta, textura média e são fortemente drenados. Ocorrem em relevos planos pouco 

cultivados, porém pode-se observar culturas de milho, feijão e mandioca. 

O Cambissolo Eutrófico apresenta alta fertilidade e textura argilosa 

característica. Varia de bem a moderadamente drenados, formando relevos planos. 

O tipo Rendizina são solos que comumente ocorre em áreas de relevos 

planos, sendo moderada e imperfeitamente drenados,textura argilosa e alta 

fertilidade. 

Os solos Solonchak solométzico e solos de manguezais são solos localizados 

em áreas alagadiças que sofrem influência das marés, são solos pouco 

desenvolvidos, mal drenados, apresentando alto teor de sais provenientes da água do 

mar (NATRONTEC, 1998). 

Processos Costeiros 

I.3.6 Ventos 
 No litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 

setembro a abril os ventos são predominantemente de E, enquanto no período de abril 

a setembro (entre os meses de setembro a abril) e NE (entre os meses de abril a 

setembro). Os ventos de SE são importantes nos período de maio a agosto, 

acompanhando a atuação na região do Anticiclone do Atlântico Sul a partir do final do 

outono, marcando o término da estação chuvosa. A Zona de Convergência 

Intertropical, definida pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e 

Sul, passa a atuar do verão ao outono. No período do verão Alves (2001) destacou a 

tendência de orientação E-NE das dunas no segmento E-W da linha de costa da porção 
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oeste do Cabo do Calcanhar. Sendo assim um dos principais responsáveis pela 

dinâmica costeira da área de estudo. 

A velocidade dos ventos no período de 1961 a 1990, medida na Estação 

Meteorológica de Macau, instalado a uma altura de 10m, é maior durante o verão, com 

máximo de 8,5m/s para o mês de outubro, e menor durante o inverno, com mínimo de 

0,7 m/s para o mês de abril. 

I.3.7 Ondas e Correntes 
 As correntes marinhas são resultado da combinação entre a orientação 

preferencial dos ventos, da direção da linha de costa com direção aproximada E-W e 

do fluxo de ondas provenientes de E-NE, a deriva litorânea gerada tem sentido EW 

com migração para W, o que fica evidenciado pela migração de pontais arenosos e 

canais de maré, observados ao longo de toda a costa setentrional do Rio Grande do 

Norte.  

Na região costeira as ondas orientam-se de acordo com a direção dos ventos 

dominantes, que apresentam direção E-NE. 

I.3.8 Aspectos Socioeconômicos 
As áreas estuarinas são de grande importância para a manutenção do equilíbrio 

ecológico da região, assim como é de fundamental importância para a população 

ribeirinha. O manguezal explorado para a produção natural de mel e coleta de ostras, 

caranguejos, camarões, siris e mariscos, além das oportunidades recreacionais, 

científicas e educacionais.  

As principais atividades econômicas praticadas na região são a agroindústria, 

fruticultura, a agricultura de subsistência, a pesca artesanal além da produção de sal 

marinho, que está em forte declínio, onde as áreas antes ocupadas por salinas estão 

gradualmente sendo substituídos por tanques de carcinicultura, sendo esta atividade a 

que apresenta maior expansão na região. Por fim a área em estudo localiza-se próxima 

a importantes regiões produtoras de petróleo. 
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II.1 Métodos Utilizados 

Para a realização deste trabalho, adotou-se uma estratégia metodológica que 

possibilitasse a identificação e evolução das diferentes unidades geoambientais, 

assim como a dinâmica costeira da área estudada no intervalo entre 1989 e 2003, 

com esse objetivo foram utilizadas técnicas de processamento digital de imagens e 

de geoprocessamento que possibilitaram a análise das imagens do satélite Landsat 5 

TM de 1989 e Landsat 7 ETM+ obtidas nos anos de 1998, 2001 e 2003. A 

metodologia empregada obedeceu às etapas apresentadas a seguir no fluxograma das 

atividades realizadas (Figura 2.1). 

II.1.1 Levantamentos Bibliográficos e Cartográficos Prévios 

O levantamento bibliográfico foi utilizado durante todo o desenvolvimento 

do trabalho, serviu como base aos procedimentos metodológicos com enfoque a 

interpretação de produtos de sensoriamento remoto e sua aplicação ao controle e 

monitoramento da evolução do meio ambiente, assim como aos aspectos geológicos, 

geomorfológicos, sedimentológicos e oceanográficos, com esse objetivo foram 

pesquisados exemplos com aplicações semelhantes visando uma melhor 

fundamentação teórica dos assuntos relacionados aos temas em estudo. Esta etapa 

compreendeu a consulta de trabalhos de enfoque regional e local na área, para isso 

foram usados relatórios de graduação, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, trabalhos publicados, mapas geológicos regionais e outros trabalhos 

pertinentes à geologia da região. 
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Figura 2.1 – Fluxograma representativo da metodologia utilizada neste 
trabalho. 

As bases cartográficas utilizadas foram: carta topográfica: Folha de Macau-

SB 24-X-DII produzida pela SUDENE na escala de 1:100. 000 e o Mapa Geológico 

do Rio Grande do Norte. 

O software utilizado foi o ER-Mapper v 6.2 disponível no laboratório de 

Geoprocessamento do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâmica e 

Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN e para 

integração dos dados georreferenciados utilizou-se o MAPInfo Professional v.6.0. 

Georreferenciamento das 
imagens no software

ER-Mapper v 6.2

Levantamento 
bibliográfico e 
cartográfico 

Confecção de imagens 
coloridas no sistema de 
cores RGB, Razão de 
Bandas e Métodos de 

Índices (NDVI e NDWI) 

Sobrevôo com helicóptero 
à baixa altitude

FASE I
Escritório

FASE II
Campo

FASE III
Escritório

Reconhecimento das 
unidades de pasiagem no 

campo
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do transporte longitudinal de sedimentos 

Determinação do estado de praia 

Etapas de campo para a confirmação 
dos dados obtidos em laboratório 

Confecção da tese e das 
cartas temáticas finais 
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II.1.2 Georreferenciamento e Processamento Digital das Imagens 

 Esta etapa do trabalho incluiu a pré-análise dos produtos cartográficos 

existentes para a área de estudo, onde se utilizou técnicas de geoprocessamento, com 

o objetivo de diferenciar as diferentes unidades geoambientais existentes na área. 

 Foram utilizadas imagens de satélite Landsat 5 TM e Landsat 7 ETM que 

foram georreferenciadas com o auxílio do ER MAPPER v.6.2, e posteriormente 

foram selecionadas os principais produtos como, composições coloridas em RGB, 

Razão de Bandas, Métodos de Índi ce (NDVI e NDWI) entre outros. 

 A digitalização dos dados e confecção dos mapas temáticos finais foi 

efetuado com o auxílio do MAPInfo Professional v 6.0. O software utilizado foi o 

ER-Mapper v 6.2 e as imagens de satélite utilizados neste trabalho foram 

disponibilizados pelo laboratório de Geoprocessamento do Programa de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

II.1.3 Sobrevôo Para Aquisição de Fotografias Aéreas Atualizadas 

O principal objetivo dessas fotografias é auxiliar na identificação das 

principais unidades geoambientais e feições geomorfológicas do terreno. As 

fotografias obtidas são classificadas como fotografias oblíquas de baixa altitude, o 

sobrevôo de helicóptero ocorreu em 17/11/2001 com o apoio do MARPETRO / 

IDEMA-RN / PETROBRÁS, a uma altitude de 100 m para a caracterização das 

modificações atuais na morfologia da linha de costa.  

II.1.4 Determinação do Perfil de Praia e sua Variabilidade Além da 

Amostragem em Áreas Emersas e Submersas 

A confecção dos perfis de praia teve como objetivo obter-se dados para a 

determinação do índice de sensibilidade do litoral ao derramamento de óleo. Três 

perfis foram efetuados ao longo da faixa litorânea, realizados com nivelamento 

topográfico utilizando-se um nível (N1025 – AUSJENA), mira topográfica de 4,0 m 
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de comprimento, trena e piquetes, a coleta dos dados se deu em períodos de baixa-

mar em marés de sizígia durante a lua nova (Figura 2.2). A localização dos perfis foi 

determinada em laboratório a partir da análise de imagens de satélite onde foram 

determinados locais de maior deposição ou erosão na costa, os perfis foram 

confeccionados através de um ponto fixo locados em campo na área de pós-praia, os 

mesmos foram condicionados de forma a serem perpendiculares à linha de costa 

obedecendo a um azimute constante durante todo o estudo, a extensão dos perfis 

variou de acordo com a maré ficando o último ponto a 25 m da linha da praia, início 

da zona de antepraia durante o momento da coleta (Figura 2.3). 

Figura 2.2 – Foto ilustrando a levantamento dos dados planialtimétricos para a 
confecção dos perfis de praia. Foto: Armando Bezerra em 30/06/2003. 
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Figura 2.3 – Foto mostrando a disposição dos piquetes para a realização dos 
perfis posicionados de forma a ser perpendicular a linha de costa. Foto: Anna Pauletti 

C. Rogério em 30/06/2003. 

Após a confecção dos perfis determinou-se o volume de material deslocado 

durante o período de monitoramento, com objetivo de determinar o grau de 

deposição ou erosão na área. Esse resultado foi obtido graficamente através das 

variações ao longo de cada perfil.  

Em cada perfil foi realizada uma análise e caracterização geoambiental, onde 

se coletaram dados como: presença e qualificação de material poluente, vegetação, 

estruturas sedimentares, feições de praia, intervenção antrópica entre outros, esses 

dados foram anotados em planilha pré-elaborada em laboratório. 

 A amostragem foi realizada com o objetivo de determinar a granulometria do 

local estudado, sua possível variação ao longo do tempo de estudo, assim como sua 

correlação com as variações topográficas nos perfis, as amostras foram coletados em 

três locais previamente determinados em cada perfil, estando distribuídas nas três 

diferentes zonas da praia as quais são as zonas de pós-praia (PP), estirâncio médio 

(EM) e antepraia (AP) (Figura 2.4). As amostras coletadas foram devidamente 
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acondicionadas em sacos plásticos, etiquetadas com dados referentes a local e data 

da amostragem. 

Figura 2.4 – Amostragem de sedimentos, que posteriormente são 
acondicionados em sacos plásticos e etiquetados. Foto: Anna Pauletti C. Rogério em 

29/06/2003.

Em laboratório as amostras são processadas para a determinação da 

granulometria. Inicialmente a amostra passa por um processo de dessalinização, 

onde é lavada com água destilada quantas vezes forem necessárias para a completa 

retirada do sal presente na mesma (Figura 2.5). Após a secagem a amostra é 

quarteada para que se retire um volume equivalente a 100g, das quais 50g seguem 

para arquivo e 50g sofrem ataque com ácido clorídrico (HCl) para a dissolução do 

material carbonático, segue-se uma nova lavagem e posterior secagem a uma 

temperatura de 60o C. Por fim a amostra passa por um novo quarteamento de onde 

se retira um volume de 3g para que seja efetuada a análise granulométrica com o 

auxílio do granulômetro a Laser Cilas (Figura 2.6). 
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Figura 2.5 – Início do tratamento das amostras: lavagem com água destilada 
para a retirada de sal. Foto: Anna Pauletti em 20/11/2003. 

Figura 2.6 – Foto do granulômetro a laser Cilas. Foto: Anna Pauletti em 
02/02/2004.

II.1.5 Determinação de Dados Hidrodinâmicos (Parâmetros de onda e 

Corrente) 

Os dados de ondas e correntes foram coletados em períodos de preamar das marés 

de sizígia, através da observação direta, nos mesmos locais e períodos da realização 

dos perfis de praia, tendo-se registrado os horários de início e término da coleta. 
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Determinação da Altura da onda na Arrebentação: 

Esse parâmetro determina a energia da onda, importante na quantificação dos 

processos costeiros, assim como na determinação do potencial de lavagem natural na 

costa em casos de derrames de óleo. Foi determinado a partir de uma régua vertical 

graduada, que colocada no solo no nível da lâmina d’á gua possibilita a leitura da 

altura da onda (Figura 2.7). Essa determinação é feita tomando-se o cuidado de 

eliminar as ondas mais freqüentes assim como a mais elevada para que a 

caracterização seja significativa, sendo estatisticamente definida como a média das 

alturas de onda (Cunha & Guerra 1996); são efetuadas doze medidas das quais 

retira-se a maior e a menor medida, utilizando-se as outras dez na forma de média. 

Figura 2.7 – Determinação da altura de onda, com o auxílio de uma régua 
graduada. Anna Pauletti C. Rogério em 30/06/2003. 
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Determinação do Período de Onda: 

O período de onda é o intervalo de tempo, medido em segundos, a partir da 

observação da passagem de duas cristas de onda por um ponto fixo. Esse parâmetro 

é determinado com o auxílio de um cronômetro, onde o observador marca o tempo 

da passagem de onze cristas de onda e em seguida divide o resultado por dez (Figura 

2.8). Segundo Cunha e Guerra (1996), para a observação a partir da praia, pode-se 

utilizar a zona de arrebentação como ponto fixo, e efetuar a contagem de cada onda 

no momento da arrebentação. 

Figura 2.8 – Determinação do período de onda a partir da contagem de duas cristas 
consecutivas com o auxílio de um cronômetro. Foto: Armando Bezerra em 30/06/2003 

Tipo de Onda: 

O tipo de onda é determinado a partir da forma de arrebentação das ondas, 

podendo ser mergulhante, deslizante, frontal e ascendente. Na área de 

monitoramento as ondas foram classificadas como mergulhantes, sendo este tipo 



Liliane C. A. M. Mafra Capítulo 2  22

comum em fundos de declividade média, quando as cristas de onda se rompem após 

formarem um enrolamento em espiral (Tessler & Mahiques 2001). 

Determinação do Ângulo de Incidência das Ondas: 

O objetivo dessa observação é medir o ângulo de arrebentação das ondas e a zona 

de praia. É determinado em campo, com o au xílio de uma bússola, onde se observa a 

direção da linha de costa e da frente de ondas, a diferença entre essas duas medidas 

determina o ângulo de incidência das ondas e quanto maior for esse ângulo maior 

será a deriva litorânea, importante na determinação do sentido de migração de óleo 

em casos de derrames em regiões costeiras. 

Determinação das Velocidades e Sentidos de Ventos e Correntes: 

A direção dos ventos é obtida com o auxílio de bússola (Figura 2.9) e sua 

velocidade a partir de uma estação meteorológica portátil, onde a mesma fornece 

ainda dados como umidade relativa do ar e temperatura ambiente (Figura 2.10). 

Figura 2.9 – Foto ilustrando a utilização da estação meteorológica portátil, de onde 
se coletas os dados de velocidade do vento, umidade relativa do ar e temperatura 

ambiente. Foto: Armando Bezerra em 30/06/2003. 
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Figura 2.10 – A direção dos ventos é obtida com o auxílio de uma bússola. Fotos: 
Armando Bezerra em 30/06/2003. 

A velocidade e o sentido das correntes foram obtidos em campo, com esse 

objetivo, utilizou-se dois pares de baliza posicionados ao longo da linha de praia 

distando-se em 10 metros de comprimento por dois metros de largura(Figura 2.11). 

De dentro d’água, porém de  forma a não sofrer influência da arrebentação das 

ondas, foi lançado um flutuador no alinhamento do primeiro par de balizas, quando 

o flutuador passava a frente do primeiro par de balizas o observador acionava o 

cronômetro e se posicionava em frente ao segundo par de balizas, quando o 

flutuador passava por esse ponto o cronômetro era travado e tinha-se assim o tempo 

em que o flutuador levou para percorrer uma distância de dez metros, tornando 

possível o cálculo da velocidade da deriva litorânea (Figura 2.12). 
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Figura 2.11 – Disposição das balizas para a determinação da deriva litorânea. Foto: 
Armando Bezerra em 30/06/2003. 

Figura 2.12 – Lançamento do flutuador após a arrebentação que atua 
conjuntamente com as balizas para a determinação da deriva litorânea. Foto: Anna 

Pauletti C. Rogério em 30/06/2003. 
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Temperatura da Água: 

A temperatura da água foi obtida com o auxílio de um termômetro, através de 

medidas diretas efetuadas em campo. 

II.1.6 Etapas de Campo 

Os dados obtidos em laboratório foram avaliados a partir de visitas ao campo com 

o objetivo de melhor caracterizar as unidades de paisagem definidas durante o 

processamento digital e pelo sobrevôo feito na área. Nesta etapa foram coletados 

dados como tipos de solo e vegetação, morfologia costeira, geologia da área, além 

da coleta de coordenadas dos pontos visitados com o auxílio de GPS. 

II.1.7 Confecção do Relatório e das Cartas Temáticas Finais 

A integração dos produtos elaborados com os dados obtidos em campo pode-

se efetivar a confecção de produtos imagens e confecção de cartas temáticas como 

os de Uso e Ocupação do Solo, Geomorfologia, Geologia e Sensibilidade do Litoral 

ao Derramamento de Óleo. O monitorame nto multitemporal foi utilizado para a 

caracterização da evolução morfodinâmica da linha de costa, assim como das 

tendências de expansão ou contração das unidades de paisagem devido a processos 

antrópicos e/ou naturais. 
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III.1 Geologia Regional 

A área de estudo está inserida no contexto geológico da Bacia Potiguar, que 

se localiza no extremo Nordeste do Brasil (Figura 3.1), nos estados do Rio Grande 

do Norte e Ceará. A Bacia Potiguar está implantada na Província Borborema, de 

Almeida et al. (1977), limita-se a oeste com o Alto de Fortaleza (CE), a sul com o 

embasamento cristalino e a norte, nordeste e leste com a cota batimétrica de  -200 m. 

Esta bacia abrange uma área de 48.000 km2, sendo 21.500 km2 emersos e 26.500 

km2 submersos. A Bacia Potiguar faz parte do sistema de Riftes do Nordeste 

Brasileiro, definidos por Matos (1992a). 

Figura 3.1 - Mapa geológico simplificado da Bacia Potiguar 

A Província Borborema, onde se implantou a Bacia Potiguar, engloba grande 

parte do Nordeste Brasileiro, limitada à leste e norte pelas bacias costeiras atlânticas, 

a oeste pela Bacia do Parnaíba e ao sul pelo Cráton São Francisco (Almeida et al.
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1977). Segundo Jardim de Sá (1984 e 1994), a Província Borborema é formada por 

terrenos gnáissico-migmatíticos e cinturões de rochas supracrustais proterozóicas. 

III.1.1 Bacia Potiguar 

A Bacia Potiguar representa um rifte intracontinental em sua porção emersa e 

uma bacia do tipo pull-apart em sua submersa (Neves 1987). Sua evolução está 

associada a movimentos transformantes de nível litosférico que atuaram nos estágios 

finais de formação da margem continental equatorial brasileira (Aptiano). A origem 

da Bacia Potiguar pode ser conferida a um processo polifásico de aberturas sob 

regimes transformantes e de rifteamento. 

Litoestratigrafia da Bacia Potiguar 

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

evolutivos (Souza 1982; Silva 1991; Oliveira 1992; Araripe e Feijó 1994; entre 

outros), descritos a seguir. A coluna estratigráfica da Bacia Potiguar sugerida por 

Araripe e Feijó 1994 é apresentada na figura 3.2. 

O Estágio Rifte está associado à fase inicial de subsidência da bacia, durante 

a qual foram depositados os sedimentos da Formação Pendências (Neocomiano a 

Eoaptiano), representados por siltitos e folhelhos depositados em sistema lacustrino, 

sobrepostos por arenitos deltáicos e fluviais além de conglomerados de escarpa de 

falha. Seu contato superior se dá com a Formação Alagamar e inferior com o 

embasamento cristalino, na porção submersa seu contato superior é com a Formação 

Pescada. 

O Estágio Pós-Rifte está associado à fase de subsidência termal da bacia, 

iniciada no Albiano, podendo ser dividida em três sequências. 

(a) O início da Sequência Transicional é marcado com a deposição da 

Formação Alagamar, subdividida em Membro Upanema (arenitos com intercalações 

de calcários e folhelhos), Camadas Ponta do Tubarão (calcilutito ostracoidal 

intercalado com folhelhos) e Membro Galinhos (argilitos). Estes sedimentos 
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possuem contato basal discordante na sua porção emersa com as formações 

Pendências e Alagamar, além do embasamento cristalino, e seu contato superior é 

discordante com a Formação Açu. O Membro Upanema é representado por 

sedimentos depositados na transição de um sistema fluvial (basal) para deltáico 

lacustre (porção superior, encerrada pelas Camadas Ponta do Tubarão). O Membro 

Galinhos compreende um sistema deposicional deltáico com influência marinha. 

(b) O início da Sequência Flúvio-Marinho Transgressiva (Albiano-

Cenomaniano) foi marcado pela deposição da Formação Açu, que grada 

lateralmente para as formações Ponta do Mel e Ubarana (Membro Quebradas). 

A Formação Açu compreende conglomerados, arenitos e siltitos, 

representando depósitos fluviais e deltáico-estuarinos. A Formação Ponta do Mel é 

composta em sua porção basal por calcarenitos oncolíticos e em sua porção superior 

por arenitos finos a médios e calcilutitos intercalados por folhelhos e calcarenitos 

com bioclastos. Seu contato superior com a Formação Ubarana ora é discordante 

(erosivo) ora é concordante, o sistema deposicional varia de plataforma rasa até mar 

aberto. 

A Formação Ubarana (Albiano Inferior aos dias atuais) é composta por 

folhelhos, siltitos, calcilutitos, arenitos, diamictitos e conglomerados, o Membro 

Quebradas é formado por folhelhos cinzas intercalados por arenitos, que separam as 

formações Ponta do mel e Jandaíra. 

A Formação Jandaíra (Turoniano a Campaniano Inferior) é formada por 

calcarenitos com bioclastos e calcilutitos, depositados em planície de maré, laguna 

rasa, plataforma rasa e mar aberto. 

A Sequência Fluvio- Marinha Regressiva (Neo-campaniano ao Holoceno) 

teve início com a deposição da Formação Tibau, que apresenta contato inferior 

discordante com a Formação Jandaíra e concordante com a Formação Guamaré 

(porção submersa da bacia), seu contato superior com a Formação Barreiras é de 

difícil definição. A Formação Tibau é composta por arenitos grossos de leques 

costeiros.
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Três episódios de vulcanismo ocorrem associados à evolução da bacia: 

(i) Rio Ceará-Mirim: Este episódio é contemporâneo a instalação do Rifte 

Potiguar (Jurássico a Cretácio Inferior), composto por diabásios de afinidade 

toleítica na forma de enxame de diques E-W, às vezes intercalados pela Formação 

Pendências;Serra do Cuó: Composto por soleiras básicas que se intercalam com a 

Formação Açu (Santoniano a Campaniano); 

Formação Macau: Derrames necks e plugs basálticos, além de diabásios de 

afinidade alcalina. 

A sequência estratigráfica da Bacia Potiguar é encerrada pelos sedimentos 

quaternários (dunas, sedimentos aluvionares,  beachrocks, entre outros) e rochas do 

Grupo Barreiras (arenitos de ambiente continental). 
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Figura 3.2- Coluna estratigráfica da Bacia Potigua (Araripe & Feijó 1994). 
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III.1.2 Evolução Tectono-sedimentar Mesozóica 

Para explicar a origem do Rifte Potiguar vários modelos evolutivos foram 

propostos, dentre os quais dois são bastante difundidos: Françolin e Szatimari 

(1987) que assume uma rotação horária da placa sul-americana em relação à africana 

envolvendo esforços compressivos e distensivos (Figura 3.3); e Matos (1992) apenas 

uma fase compressiva (NW-SE e E-W) que teria atuado no Cetáceo Superior (Figura 

3.4).

Françolin e Szatimari (1987) propuseram que durante o Jurássico Superior 

teve início a separação Brasil-África com movimentação E-W o que possibilitou a 

implantação de uma mega fratura iniciada no sul do continente e alastrou-se em 

direção ao norte. No Crétacio Inferior o afastamento continental teria sido maior a 

sul, imprimindo uma rotação horária na placa sul-americana em relação à africana, o 

que impôs movimentos compressivos e distensivos nas proximidades do pólo, 

localizado aproximadamente a 39o W e 7o S, o qual permaneceu neste local durante 

o Neocomiano. Segundo Françolin e Szatimari (1987) a evolução da bacia Potiguar 

teve início neste contexto estrutural. Simultaneamente a essa tectônica, as falhas de 

direção NE-NW, brasilianas , foram reativadas com movimentação transtensional 

em seu extremo NE e transpressional na sua porção SW . O limite entre esses dois 

regimes seria marcado pelo magmatismo Ceará-Mirim de direção E-W. No 

Neocomiano, as falhas de direção NE-SW são as mais importantes pois 

ondicionaram a a ertura do Rifte Potiguar. 

Durante o Aptiano, na Província Borborema uma distenção de direção N-S o 

que interrompeu os movimentos transtensionais e transpressionais nas falhas NE-

SW e a sedimentação na porção onshore da Bacia, nessa fase ocorrem as reativações 

de altos internos No Albiano iniciou-se a movimentação divergente (E-W) entre os 

continentes sul-americano e africano, o que permitiu a entrada do mar, causando 

transgressão e posteriormente regressão marinha na Bacia Potiguar. Após o 

Campaniano, uma compressão N-S teria afetado a Bacia Potiguar, o que seria 
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evidenciado pelo soerguimento da plataforma carbonática da Formação Jandaíra e 

pela reativação de várias falhas da bacia. 

Figura 3.3- Evolução Tectono-sedimentar da Bacia potiguar segundo Françolin e 
Szatmari (1987). 

Matos (1994) propõe uma evolução puramente extensional de direção NW-

SE/E-W, com três estágios tectônicos: a) Sin-Rifte I - Formação de bacias rasas a 

partir do preenchimento de extensas depressões desenvolvidas em estágios iniciais 

distensivos (Jurássico Superior); b)Sin-Rifte II - Desenvolvimento de riftes 

associados a extensos fraturamentos da porção superior da crosta (Neocomiano 

inferior) e c)Sin-Rifte III - Fase extensional, com o desenvolvimento da geometria 

final das bacias da margem leste (Barremiano superior). O rifte potiguar iniciou-se 

durante o Neocomiano-Barremiano com a deposição dos sedimentos fluviais 

dealtáicos e lacustrinos do estágio sin-rifte II na porção onshore do rifte (Matos 

1994). No final do Barremiano ocorreu o desenvolvimento da porção offshore da

bacia correspondendo ao estágio de tectônica transtacional denominado sin-rifte III. 
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Já durante o Aptiano teve início a deposição de uma mega seqüência transicional 

com sedimentação continental até marinho. No Albiano, a separação dos continentes 

sul-americano e africano e a união dos mares equatorial, e atlântico reforçou a 

deposição da mega seqüência marinha. 

Figura 3.4 - Evolução tectônica das Bacias do Nordeste Oriental segundo Matos 1994. 

III.1.3 Evolução Tectono-sedimentar Cenozóica 

A evolução tectônica do Nordeste Brasileiro durante o cenozóico ainda é 

controversa, havendo a necessidade de estudos adicionais para o entendimento desta 

Era, sendo a transição Mesozóico-Cenozóico ainda um tema em aberto. Na Bacia 

Potiguar, essa transição é atestada por uma extensa superfície de erosão que atinge 
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as formações Jandaíra e Ubarana, denominada Discordância Pré-Ubarana e posterior 

deposição da Seqüência Marinha Regressiva. Segundo Françolin e Szatimari (1987). 

Durante essa transição a Bacia Potiguar esteve submetida a uma forte compressão de 

direção N-S, o que resultou em falhas reversas e dobras encontradas nas formações 

Açu e Jandaíra e também na reativação de estruturas pré-existentes. Outro evento 

relacionado à transição entre o Mesozóico e Cenozóico é a ocorrência de diques de 

diabásio da Formação Serra do Cuó, datados entre o Santoniano e o Campaniano 

(Lima Neto 1994). 

Cremonini e Karner (1995) e Cremonini (1995) propõem que a erosão 

regional que formou a Discordância Pré-Ubarana foi resultado de um soerguimento 

regional que, por sua vez, foi produzido durante o Mesocampiniano pela passagem 

de um centro de espalhamento oceânico ao longo da margem equatorial brasileira 

que teria provocado um soerguimento da Bacia Potiguar. Este soerguimento regional 

teria promovido a reativação de diversos falhamentos importantes, como a Falha de 

Afonso bezerra. 

O Cenozóico foi marcado por um tectonismo de menor expressividade 

regional, contudo nesta Era, durante o Terciário, a Bacia Potiguar foi submetida a 

esforços de direção E-W (Cremonini 1993), que resultou em dobramentos de grande 

comprimento de onda, com eixos na direção N-S e também na reativação de 

falhamentos importantes, como os sistemas de falhas de Afonso Bezerra e 

Carnaubais. Costa Neto (1985) considerou que a intrusão de um magma básico, 

correspondente a Formação Macau (Meyer 1974), ocorreu durante uma reativação 

tectônica no Terciário. Segundo Sial (1976) os ajustes internos da placa sul-

americana ocasionaram um alívio de pressão durante o Terciário, os quais 

permitiriam a ascensão de magmas correspondentes a Formação Macau. 

A partir do Mioceno, teve início a deposição dos sedimentos do Grupo 

Barreiras de Mabesoone (1994), o qual está relacionado com o soerguimento da 

Cordilheira dos Andes, que teria promovido mudanças climáticas e 

sedimentológicas de abrangência continental. 
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O tectonismo quaternário tem sido melhor estudado no Rio Grande do Norte 

a partir dos abalos sísmicos que afetaram João Câmara e adjacências em 1996. 

Miranda (1983) estudando as variações morfológicas na região de Macauzinho (RN) 

relacionou a evolução da área a eventos de reativação da costa, implicando em 

assoreamento de lagoas, ampliação das zonas de mangue, entre outras. Na Cidade de 

Macau (RN), há exemplos de tectônica recente, como o desaparecimento da Ilha de 

Manoel Gonçalves em 1845, anteriormente situada na embocadura dos rios Cavalos 

e Amargoso. Segundo Srivastava e Corsino (1984), associaram a evolução do litoral 

norte, entre Aracati (CE) e Touros (RN), a movimentos tectônicos verticais, o que 

seria resultado de atividade tectônica e reativação de falhas antigas relacionados às 

falhas de Afonso Bezerra e Carnaubais. 
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III.2 Geologia da Área 

A área está inclusa no contexto geológico da Bacia Potiguar, onde segundo 

Araripe e Feijó (1994), observa-se três unidades litoestratigráficas distintas sendo da 

base para o topo o Grupo Areia Branca, Grupo Apodi e Grupo Agulhas.  

As unidades geológicas que ocorrem com maior freqüência na área são as 

rochas pertencentes à Formação Barreiras, Formação Jandaíra e sedimentos 

recentes, que datam do Cretáceo ao Quaternário (Mapa Geológico Local – Anexo 

01)

A área em estudo está inserida em um ambiente transicional, que segundo 

Caldas (1998), é constituído por sedimentos e rochas sedimentares de depósitos 

cenozóicos de sistema deposicional costeiro. São constantemente retrabalhados por 

processos costeiros deposicionais e erosionais, resultantes da ação dos ventos, 

correntes, ondas e marés, o que favorece a formação de feições como barras 

arenosas e spits.

III.2.1 Cretáceo 

Formação Jandaíra  
A Formação Jandaíra possui contato inferior concordante com a Formação 

Açu ou Formação Quebradas e, localmente, interdigita-se com a parte inferior da 

Formação Ubarana (Sampaio & Schaller, 1968). Constitui-se basicamente por 

calcários bioclásticos e calcários dolomíticos de idade turoniana-santoniana,

apresentam intercalações de calcarenitos e argilitos, ocorre na região sob a forma de 

chapadas. Monteiro e Faria (1988), definiram um ambiente de planície de maré para 

o conjunto de fácies da Formação Jandaíra. 

Os afloramentos são raros estando em grande parte encobertos 

discordantemente por rochas sedimentares de idade terciária da Formação Barreiras 

e sedimentos mais recentes, essa unidade aflora principalmente às margens de lagoas 
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e drenagens, que possivelmente são controlados por falhas. Na localidade 

denominada de Estrondadeira no Município de Porto do Mangue, há um pequeno 

afloramento desta unidade, onde se podem observar intercalações de marga e 

argilito, neste local há uma pequena ocorrência de celestita e enidrita.  

III.2.2 Tércio-Quaternário 

Grupo Barreiras  
 A deposição do Grupo Barreiras teve início no Mioceno (Mabesoone 

1994), que Suguio 1998, correlaciona ao evento que resultou no soerguimento da 

Cordilheira dos Andes, no Quaternário, o que gerou mudanças climáticas e 

sedimentológicas de alcance continental o que explicaria a ocorrência do Grupo 

Barreiras na faixa litorânea na área entre os estados do Rio de Janeiro e Pará. 

 O capeamento sedimentar observado em várias serras do interior 

nordestino, como a Serra do Martins e de Santana foi englobado ao Grupo Barreiras 

por Morales (1924). Segundo Alheiros et al. (1991) o Grupo Barreiras é uma única 

unidade litoestratigráfica, com diferenças faciológicas, devido à ação de diferentes 

sistemas deposicionais (IDEMA 2002). 

Essa unidade ocorre na área sob a forma de grandes escarpas (Figura 3.5). 

Corresponde a um pacote de sedimentos de origem fluvial e suas interfácies com 

leques aluviais e depósitos litorâneos (fácies flúvio-lagunares), é constituída por 

litotipos que variam desde conglomerados até argilitos, podendo ser encontrados em 

vários níveis da base para o topo respectivamente: 

Arenitos quartzosos a subarcoseanos de cor creme: mostra seleção moderada, 

aspecto maciço, com níveis ferruginosos endurecidos; 

Arenitos quartzosos a subarcoseanos de cores vivas: apresentam argilização 

dos grãos de feldspatos e diferentes estágios de oxidação do ferro, resultando neste 

aspecto;



Liliane C. A. M. Mafra Capítulo 3  39

Argilitos e siltitios com cores variadas alternando em camadas decimétricas, 

onde predomina a caolinita entre os argilominerais existentes; 

Diamictitos com baixa densidade de cascalho/seixos, onde a matriz de 

material argilo-arenoso avermelhado suporta fragmentos subangulosos de quartzo, 

na dimensão cascalho. 

Figura 3.5 – Visão em campo da ocorrência do Grupo Barreiras na forma de grandes 
escarpas. Foto: Armando Bezerra em 30/05/2003. 

III.2.3 Quaternário 

A unidade mais jovem mapeada na área é constituída por sedimentos 

holocênicos recentes ou atuais, tais como: depósitos aluvionares, de planície de 

maré, arenitos praiais (beachrocks) e sedimentos de praias. Próximas ao litoral 

sobrepostas a Formação Barreiras, ocorrem cordões de dunas localizadas na faixa de 

praia e ainda paleodunas.  
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Formação Potengi  
A Formação Potengi segundo Villaça et al (1986) corresponde a sedimentos 

quartzosos, com grãos de limonita e pequena porcentagem de argila, correlacionado 

ao Imtemperismo Potengi de Mabessone et al. (1972). Estratigraficamente se 

localiza acima do Grupo Barreiras e abaixo dos sedimentos de dunas (Figura 3.6). 

Figura 3.6 – Foto mostrando o contanto da Formação Potengi com a Formação 
Barreiras na base e com o campo de dunas na porção superior. Foto Armando 
Bezerra em 01/07/2003. 

Depósitos Aluvionares 
Correspondem a sedimentos depositados nos canais de drenagem e nas suas 

margens, constituído por sedimentos areno-argilosos, de coloração variada, 

granulometria variando de grossa a fina, podendo conter matéria orgânica (Figura 

3.7).



Liliane C. A. M. Mafra Capítulo 3  41

Figura 3.7 – Foto de campo dos sedimentos correspondentes a depósitos aluvionares. 
Foto:  Amaro V.E.  em dezembro de 2001. 

Depósitos de Planície de Maré 
Ocorrem em áreas costeiras abertas, de relevo suave, com regime de maré e 

onda de alta energia ou em regiões costeiras protegidas, porém com alta energia 

relacionada, podendo ser dividida em duas zonas distintas que são as zonas de 

Supramaré caracterizada por áreas inundadas pelo mar durante as marés de sizígia 

(lua nova ou lua cheia) e Intermaré que são áreas alagadas entre as marés altas e 

baixas.

Segundo Miranda (1983) a Zona de Supramaré é composta por sedimentos 

finos, maciços(devido a forte bioturbação), mal selecionados, lamosos de cor escura, 

com níveis avermelhados. A Zona de Intermaré é composta pelas áreas de mangues 

e planícies lamosas apresentando sedimentos mostrando grãos com granulometria 

areia fina a silte, mal selecionados e com alto teor de matéria orgânica e carbonato 

de cálcio, constituído principalmente por ilita, esmectita e clorita. 
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Sedimentos de Praias Recentes (Haloceno) 
Ocorrem na zona costeira da área, na faixa entre a linha de praia e dunas 

(Silveira 2002), denominada de estirâncio ou intermaré, interrompidas apenas na foz 

dos estuários. São constituídos por associações de sedimentos fluvio-marinhos e 

areias praiais formados por areias quartzosas, com granulometria variando de fina a 

média, por vezes bioclásticas, podendo apresentar quantidades variáveis de matéria 

orgânica e/ou minerais pesados (Figura 3.8). 

São caracterizados pelo intenso e constante retrabalhamento sedimentar por 

processos fluviais, marinhos e eólicos, envolvendo um aporte contínuo de 

sedimentos. Estruturas sedimentares como marcas onduladas, marcas de deixa e 

ravinamentos podem ser observados nos depósitos de areia de praia segundo Silveira 

(2002).

Figura 3.8 – Visão parcial de depósitos de praias recentes. Foto: Amaro V.E. em 
dezembro de 2001. 

Dunas Fixas 
As Dunas Fixas ou paleodunas são descritos por Gomes et al. (1981) sendo 

constituídas por sedimentos eólicos quaternários compostos por areias quartzosas, 
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bem selecionadas e com grãos arredondados sendo principalmente observadas nas 

porções basais das Dunas Móveis (Tabosa 2002). Sendo fixadas devido ao 

recobrimento vegetal. 

Dunas Móveis 
As Dunas Móveis são depósitos sedimentares costeiros, resultantes da ação 

de processos eólicos, constituem campos de dunas barcanas paralelas à linha de 

costa (Figura 3.9), sendo formados por grãos areno-quartzosos bem selecionados, 

arredondados a subarredondados, esféricos e sub esféricos, com granulometria 

variando de média a muito fina e apresenta ainda fragmentos de conchas de 

organismos marinhos.  

Figura 3.9 – Visão parcial em campo das dunas móveis existentes na área. 
Foto: Armando Bezerra em 30/05/2003. 

Beach rocks (Arenitos de Praia) 
Os arenitos de praia são gerados principalmente na zona de intermaré e por 

vezes na zona sublitorânea, atuam como indicadores do nível do mar em regime de 
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mesomaré. São constituídos principalmente por areias silicosas e /ou areias 

carbonáticas biogênicas. O cimento é principalmente carbonático, variando de 

aragonita a calcita magnesiana. A granulometria varia de areia fina a areia muito 

grossa, com fração subordinada de areia muito grossa até seixo, segundo (Caldas 

1996).

Ocorrem na área associados às Pontas da Juburana e Pedra Grande (Figura 

3.10). Atuam como uma barreira natural contra os efeitos das marés, preservando as 

escarpas da Formação Barreiras.

Figura 3.10 – Foto mostrando a visão geral da ocorrência de arenitos de praia 
da área estudada. Foto: Anna Pauletti em 25/09/2003. 
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III.3 Geomorfologia da Área 

Na área em estudo, como resultado de eventos geológicos recentes e atuais, 

formaram-se diversos compartimentos de relevo, resultantes da erosão e deposição 

contínua na zona estuarina, que constitui uma área de transição entre o oceano e o 

continente, onde se concentra um grande número de atividades antrópicas. Essas 

atividades situam-se em compartimentos geomorfológicos de estrutura frágil, onde 

atuam conjuntamente vários mecanismos, tais como ventos, ondas, correntes, marés, 

insolação evaporação, erosão, deposição entre outros (NATRONTEC, 1998).

A análise geológica e geomorfológica evolutiva da área em estudo 

permitiram a determinação de dois grandes compartimentos geomorfológicos que 

são o tabuleiro costeiro ou zona de aplainamento e a Planície Costeira, porém como 

resultado de eventos contínuos de deposição e erosão formaram-se diversas feições 

morfológicas que compõem a paisagem costeira e estuarina recente da região 

analisada, podendo ser agrupadas em diversos compartimentos de relevo. 

 Os principais compartimentos de relevo encontrados na área de estudo são: a 

planície de inundação estuarina, a qual encontra-se parcialmente ocupada por 

antigas salinas, atualmente parte dessas salinas estão sendo transformadas em 

viveiros utilizados para carcinicultura e uma extensa superfície de aplainamento. Na 

porção NW e principalmente na faixa litorânea, ocorrem grandes extensões de dunas 

móveis e planícies interdunares sobrepostas a terraços marinhos. As areias dessas 

dunas migram com alta energia e são orientadas preferencialmente por ventos de 

direção NE-SW. Outra feição morfológica observada são as escarpas esculpidas nas 

rochas da Formação Barreiras, que exibem relevo plano a suavemente ondulado, 

com cotas altimétricas que variam entre 30 e 50 m de altitude (Mapa 

Geomorfológico Local – Anexo 2). 

A região denominada de Lagamar é constituída por uma ampla planície, com 

cotas inferiores a 4 m, para onde convergem às águas pluviais e nas grandes cheias 
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também as águas do Rio das Conchas, esta região está sob forte pressão ambiental 

devido a crescente implantação de tanques de carcinicultura (Figura 3.11). 

Figura 3.11 – Fotografia aérea mostrando a região de Alagamar, sendo 
ocupada indiscriminadamente por tanques de carcinicultura. Foto: Amaro V. E. em 
17/11/2001. 

A porção NE-SW da área é ocupada por uma extensa planície flúvio-

estuarina intensamente drenada por rios que formam meandros devido ao baixo 

gradiente topográfico. Ocorre nesta planície relíquia de manguezais ao longo das 

margens dos rios das Conchas e dos Cavalos. Os depósitos flúvio-estuarinos são de 

natureza argilo-siltosa, silto-argilosa de coloração escura. 

A compartimentação do relevo foi baseada em trabalhos anteriores realizados 

na região (Araújo, A.B.,2003, Grigio, A.M., 2003, Silveira, 2002; IDEMA, 2002) e 

na análise visual  da imagem Landsat 7 ETM+. 

Superfície de Aplainamento ou Superfície de Tabuleiro Costeiro 
A superfície de aplainamento, segundo Villaça et al.(1986) tem sua origem 

devido à justaposição das seqüências sedimentares do terciário ao quaternário, 
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evidenciadas por inconformidades erosivas e paleossolos que correspondem  a 

Formação Barreiras e aos sedimentos arenosos de cobertura de espraiamento sub-

recente a recente.  

Este compartimento é produto da atuação de processos morfogenéticos de 

dinâmica variada relacionada a ciclos de espraiamento de detritos fluviais e lacustres 

(IDEMA 2002). 

Na área de estudo esta unidade corresponde a uma área de relevo plano a 

suavemente ondulado, localiza-se na região posterior ao campo de dunas e encontra-

se ocupada principalmente por vegetação de caatinga e em menor proporção por 

áreas de cultura (Figura 3.12).  

Figura 3.12 – Fotografia aérea mostrando uma visão parcial da superfície de 
aplainamento. Foto: Amaro V.E. em 17/11/2001. 

Planície de Inundação Flúvio-Estuarina 
Esse compartimento geomorfológico é o resultado do assoreamento de 

antigas áreas de planície de maré/estuarina, ocorrem ao longo dos rios e 
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correspondem a regiões com cotas que não ultrapassam dois metros em relação ao 

nível médio das águas fluviais, sendo consequentemente inundáveis durante as 

cheias; sendo caracterizado principalmente por seu relevo plano ou com suave 

inclinação, pela presença de depósitos aluviais de origem de supramaré e intermaré e 

pela forte presença da vegetação (Figura 3.13). 

Figura 3.13 – Fotografia aérea mostrando uma visão parcial da planície de 
inundação fluvio-estuarina da área, sendo ocupada em grande parte por tanques de 
carcinicultura. Foto: Amaro V.E em 17/11/2001. 

Planícies de Maré 

 Nesta unidade estão as áreas com baixo gradiente, próximas a costa, 

apresentando baixa declividade, caracterizadas como áreas mistas, sendo cobertas 

durante as marés enchentes e descobertas durante as marés vazantes, sendo 

comumente recortadas por canais de maré curvilíneos(IDEMA 2002). A planície de 

maré pode ser dividida em três zonas: Supramaré, intermaré e inframaré, descritas a 

seguir.
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 A Zona de Supramaré é a região banhada apenas pelas marés de 

sizígia não sendo alcançada pela preamar nas marés de quadratura, encontra-se em 

grande parte ocupada por salinas ou viveiros de camarão. 

 A Zona de Intermaré compreende o trecho que é constantemente 

banhado pelas marés, situado entre a preamar e a baixa-mar das marés de 

quadratura, nesta zona encontra-se áreas ocupadas por manguezais. 

 A Zona de Inframaré localiza-se em regiões de baixa declividade e 

altitude, inundada pelas marés de quadratura e de baixa-mar, sendo representada 

pelos canais de maré que apresentam em alguns trechos franja de manguezais.

 Barras arenosas 

As barras arenosas são depósitos de areias estuarinas e marinhas acrescidas à 

zona de praia (Figura 3.14), com relevo plano a suavemente ondulado, são produtos 

do transporte e deposição de sedimentos na zona estuarina através de canais de 

maré, esse evento ocasiona o assoreamento da planície de maré e formação dos 

bancos e barras arenosas, que são feições com alta instabilidade por estarem sujeitas 

ao rompimento devido às águas do estuário, assim como a erosão pelas dinâmicas 

das marés. 



Liliane C. A. M. Mafra Capítulo 3  50

Figura 3.14 – Fotografia em campo mostrando a formação de uma barra 
arenosa. Foto: Anna Pauletti C. Rogério em 30/07/2003. 

Campos de Dunas Recentes (Haloceno) 

O campo de dunas móveis (Figura 3.15) é formado por depósitos de areia 

média a fina, bem selecionados, com coloração cinza na clara na superfície variando 

para esbranquiçada em subsuperfície, são inconsolidados e sem cobertura vegetal o 

que aliado ao clima semi-árido da região possibilita a remobilização do material pela 

ação dos ventos, o que resulta na formação de bacias de deflação na forma de meia 

lua definindo dunas do tipo barcana, (Figura 3.16) sobrepostas a planície de deflação 

e localmente aos terraços estuarinos (IDEMA 2002). 
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Figura 3.15 – Fotografia aérea mostrando uma visão parcial do campo de 
dunas móveis existente na área de trabalho. Foto: Amaro V. E. em 17/11/2001. 

Figura 3.16 – Fotografia aérea mostrando em detalhe a morfologia de dunas 
barcanas. Foto: Amaro V. E. em 17/11/2001. 
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Planícies Interdunares  
 As planícies interdunares apresentam relevo plano com suaves ondulações e 

declividade predominante para o oceano com cotas altimétricas que variam entre 2 e 

5 m (Figura 3.17). Sua origem deve-se a processos de mobilização eólica dos 

sedimentos finos a médios, resultando em extensas depressões, definindo essas 

planícies como uma faixa de transição das areias, estando sujeitas a intensas 

modificações temporárias (IDEMA 2002). 

Figura 3.17 – Fotografia aérea mostrando uma visão parcial do campo de 
dunas e planícies interdunares. Foto: Amaro V. E. em 17/11/2001. 
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O sensoriamento remoto é uma fonte importante de dados para o SIG, pois 

permite a análise de uma grande quantidade de dados espaciais, permitindo uma 

visão sinóptica das unidades de paisagem existentes na superfície, possibilitando 

interpretação e classificação, sem que seja necessário o contato direto com as 

mesmas, diminuindo significativamente o tempo de pesquisa assim como o custo de 

sua aplicação. Por esse motivo o sensoriamento remoto tem sido largamente 

utilizado para a análise geoambiental de áreas de conflito, auxiliando no 

monitoramento multitemporal das transformações impostas a essas áreas devido a 

ações antrópicas e/ou naturais. 

O conjunto de produtos orbitais selecionados para a realização deste 

trabalho foram selecionados no pancromático a nas seis bandas do visível-

infravermelho (bandas 1-5 e 7) nas imagens Landsat 5 TM de 1989 e 1998 e Landsat 

7 ETM dos anos de 2001 e 2003. Após essa seleção foi usado o software ER-

Mapper v6.4, para corrigir as distorções existentes nas imagens devido a fatores 

como rotação e curvatura da terra, variações de altitude, posição e velocidade da 

plataforma, entre outras, resultando em imprecisão cartográfica, tornando-se 

necessária a reorganização das informações em relação a um sistema de posição 

cartográfica. Com esse objetivo utilizou-se como base cartográfica à carta 

topográfica da SUDENE (1968) além de pontos de controle no terreno (GCPs), onde 

utilizou-se pontos de amarração confiáveis. 

A técnica de manipulação digital dos produtos de sensoriamento remoto 

teve como objetivo principal aumentar o contraste entre as diferentes unidades de 

paisagem nelas contidas ampliando a qualidade visual das imagens orbitais, 
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implementadas por meio da aplicação de algoritmos sobre os dados brutos captados 

pelo sensor. Dentre as técnicas disponíveis foram utilizados: 

1) Composições coloridas no sistema de cores aditivas RGB e/ou no 

sistema IHS das imagens monocanais realçadas. Essa técnica consiste em associas 

três bandas espectrais num sistema de cores, evidenciando as diferenças e contrastes 

dos diversos materiais contidos na imagem. 

2) A razão de bandas é empregada basicamente para enfocar as diferenças 

na assinatura espectral de alvos em diferentes bandas, neste trabalho foi utilizado, 

NDWI (Normalized Difference Water Index), para o Landsat 7 ETM+ aumenta o 

contraste entre mar e terra, sendo empregado para delimitar corpos d'água e na 

delimitação da linha de praia. 

Os valores estatísticos das imagens isoladas e de suas relações são de 

extrema importância no início de um trabalho de interpretação de imagens 

multiespectrais. 

IIVV..11..22 AAnnáálliissee DDeessccrriittiivvaa ddaass CCoommppoossiiççõõeess CCoolloorriiddaass eemm RRGGBB

Foram confeccionadas várias composições coloridas na Imagem Landsat, 

dentre as quais serão apresentadas neste capítulo aquelas que apresentaram os 

melhores resultados e possibilitaram o melhor reconhecimento e caracterização das 

unidades de paisagem existentes na área. 

 A análise das principais composições em RGB obtidas a partir das imagens 

Landsat  será mostrada a seguir.

CCoommppoossiiççããoo LLaannddssaatt RRGGBB--44--33--22

Esta composição proporcionou a identificação de alguns agrupamentos de 

vegetação, mostrando melhor resultado na discriminação da vegetação de mangue e 

de áreas cultivadas. A vegetação de mangue sadia que ocorre na área mostra cor 

vermelha escuro devida, possivelmente, a menor reflectância na faixa espectral da 

banda 4 (NIR), associado à absorção da clorofila na faixa espectral da banda 3 (0,5 a 
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0,6 m). As áreas ocupadas por salinas apresentam variações de tonalidade 

esbranquiçada e azuladas (Figura 4.1). 

A área ocupada pela vegetação de dunas apresenta tonalidades de verde 

claro devido ao variado grau de cobertura do solo e do elevado albedo produzido 

pela predominância dos sedimentos areno-quartzosos, na faixa do visível (0,4 – 0,7 

µm) e infravermelho próximo (0,7 – 1,0 µm).  

As áreas cultivadas e de caatinga apresentam cores que variam entre o rosa  e 

tons esverdeados a diferenciação entre essas unidades se dá pelo formato poligonal 

característico das áreas cultivadas. As drenagens secundárias foram bem delimitadas 

nesta composição. Na porção NW da área ocorrem campos de exploração de 

petróleo que nesta composição apresenta tonalidades de marrom (Figura 4.2). 
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Composição RGB-4/3/NDWI:

A composição 4-3-NDWI mostra poucas variações em relação à 

composição 4-3-2, destacando-se, os mesmos elementos descritos anteriormente. 

Entretanto, a substituição da banda 2 pelo NDWI produziu um maior contraste no 

matiz de saturação, em função do aumento da reflectância da água, o que favoreceu 

uma melhor definição dos canais de maré, principalmente nas áreas com maior 

concentração de vegetação de mangue (Figura 4.3). 
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Composição RGB-1/4/5

Inicialmente utilizada por Alves (2001) para a identificação de áreas 

salinizadas que se mostram em tonalidades amareladas, devido a absorção dos 

cristais de halita na s faixas espectrais das bandas 1 (0,45-0,52 m), 4 (0,76-0,90 m)

e 5 (1,55-1,75 m).

 Na área de estudo esta propriedade pode ser observada nas áreas de salinas 

localizadas na porção NE da área, principalmente em tanques cristalizadores onde a 

concentração de halita é maior (Figura 4.4).Esta composição ainda proporcionou um 

bom resultado no limite terra-mar, onde as áreas emersas apresentam tonalidades 

esbranquiçadas, enquanto as áreas submersas mostram tonalidades avermelhadas 

devido o aumento da reflectância na banda 1 (0,4-0,7 m) ocasionado por variações 
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de profundidade e pela presença de sedimentos em suspensão. As drenagens 

secundárias puderam ser bem observadas nesta composição. 

Composição RGB-5/2/1.

Esta composição permitiu uma boa diferenciação das espécies vegetais a 

partir do grau de intensidade de absorção da clorofila, onde foi possível distinguir 

quatro grupos de vegetação: mangue, caatinga, áreas cultivadas e vegetação 

interdunar. 

 As áreas de ocorrência de vegetação de mangue ocorrem como faixas 

estreitas às margens das principais drenagens que mantém comunicação direta com 

água mar e em menor proporção como aglomerados, apresentam cor marrom escuro, 
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devido provavelmente a presença de matéria orgânica e água no solo  que ocasiona 

uma maior absorção da energia eletromagnética (Figura 4.5).  

As áreas de caatinga apresentam tom marrom claro devido, provavelmente, 

ao tipo de solo a que esta vegetação está associada. A vegetação interdunar 

apresenta um tom ainda mais claro de marrom, ocasionado , possivelmente, a alta 

reflectância dos grãos de quartzo presentes nas dunas as quais esta vegetação ocorre 

associada. As áreas de cultura apresentam tonalidades de castanho ocasionado pelos 

diferentes estágios do cultivo, outro fator utilizado para delimitar as áreas de cultura 

é sua forma poligonal característica (Figura 4.6). As áreas de solo exposto e pouca 

vegetação apresentam cor castanho claro. Quanto à textura, solos arenosos refletem 

mais energia radiante que o solo argiloso, que retém menos água nos interstícios 

superiores. 
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CCoommppoossiiççããoo LLaannddssaatt RRGGBB--77//33--55//33--44//33

 Esta composição foi inicialmente utilizada por Souto (2002) com o objetivo 

de delimitar as unidades geomorfológicas de uma área próximo a Macau. 

 Para este trabalho esta composição também mostrou bons resultados para a 

identificação de unidades geológicas.Os depósitos praiais apresentam tonalidades 

acizentadas, os campos de dunas móveis mostram tonalidades avermelhadas, as 

áreas de predomínio da Formação Barreiras apresentam tonalidades azuladas (Figura 

4.7).
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Os depósitos aluvionares e de canais de maré que ocorrem na porção sudeste 

da área apresentam tonalidades alaranjadas e por fim as áreas de predomínio da 

Formação Jandaíra na porção sudeste da área apresenta tonalidades alaranjadas e/ou 

avermelhadas (Figura 4.8). 



Liliane C. A. M. Mafra Capítulo 4  63

Composição RGB-7/4-5/3-4/2 

Guedes (2002) utilizou esta composição em sua área de trabalho para a 

diferenciação entre o mangue e as demais espécies vegetais, na qual os manguezais 

com coloração azul escuro apresentam maior reflectância à razão 4/2, enquanto a 

matéria orgânica mostra uma maior absorção nas razões 7/4 e 5/3. Estas 

características também foram observadas na área de estudo, onde as demais espécies 

vegetais apresentam cor azul claro devido, possivelmente a maior reflectância dessa 

vegetação na razão 4/2. 

Esta composição também proporcionou bons resultados na diferenciação das 

unidades geomorfológicas, delimitando bem as áreas de dunas móveis e planícies 

interdunares, superfície de aplainamento e planície fluvio-marinha (Figura 4. 9). 
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V.1 Caracterização das Unidades Geoambientais 

V.1.1 Introdução 

No contexto deste trabalho, os elementos geoambientais podem ser definidos 

como unidades superficiais de um terreno que apresenta homogeneidade com 

relação a determinados fatores ambientais de interesse ou a maioria deles. O 

levantamento das unidades superficiais ou unidades de paisagem foi feito a partir da 

manipulação das imagens multiespectrais do Landsat 5 TM de 13/06/1989 e Landsat 

7 ETM+ de 29/08/1998, 05/04/2001 e 29/04/2003 por meio de técnicas de 

Processamento Digital de Imagens. 

 No levantamento dos elementos geoambientais foram elaborados os seguintes 

mapas temáticos:Uso e Ocupação do Solo, Geologia e Geomorfologia. 

 A caracterização dos processos geoambientais, dinâmica do meio ambiente, 

uso e ocupação do solo, planejamento e gestão do território são fundamentais para a 

estruturação das diversas atividades relacionadas com a utilização dos recursos 

naturais. 

 Atualmente, com os recursos computacionais, imagens de satélites, os 

modelos de evolução espaço-temporal do relevo, mais precisos e com elevado grau 

de coerência com a realidade do terreno, estão sendo aplicados na definição de áreas 

de riscos, capacidade de suporte e classes de uso.  

 A demanda por recursos naturais frente ao crescimento das cidades, impactos 

ambientais gerados pela implantação de projetos industriais, agropecuários e 

pesqueiros, vêm acarretando mudanças rápidas nos agentes modeladores do relevo. 

As ferramentas utilizadas para a definição espaço–temporal destes eventos, 

possibilita o acompanhamento contínuo dos processos morfogenéticos, favorecendo 

ações preventivas em áreas de risco e o controle efetivo dos indicadores de dinâmica 

da paisagem. 
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Com base no estudo de imagens de satélite associados com observação direta em 

campo e em fotografias aéreas obtidas na área, foram individualizadas, neste 

trabalho, doze unidades geoambientais que serão descritas a seguir. 

V.1.2 Dunas Móveis 

O processo de formação de dunas costeiras se dá pela interação entre o mar, o 

vento, a areia e a vegetação. As correntes marítimas litorâneas transportam grandes 

quantidades de grão de areia que são depositados nas praias pelas marés altas, sendo 

em seguida transportados pelos ventos dominantes para áreas mais elevadas da 

praia. A vegetação é responsável pela fixação das dunas, composta de plantas 

adaptadas às condições ambientais extremas como alta salinidade, atrito dos grãos e 

movimentos de areia.  

Na área estudada as dunas alcançam cotas altimétricas que variam entre 30 e 50 

m, ocupam grandes extensões compondo uma faixa contínua de traçado sinuoso, 

acompanham a praia e estão sobrepostas a terraços marinhos e também sobre 

pequenas áreas planas de natureza carbonática. As dunas apresentam flancos  

desnudos  e sujeitos à mobilidade, freqüentemente do tipo barcanas móveis (Figura 

5.1). As areias que compõem as dunas migram com alta energia e são orientadas 

preferencialmente na direção NE de acordo com o sentido dominante dos ventos, de 

NE para SW, formadas por grãos com granulometria variando entre fina e média, 

arredondados e bem selecionados. No dorso das dunas pode-se observar marcas 

onduladas, bimodalidade textural e inversão granulométrica típicas de deposição 

eólica. 
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Figura 5.1 - Imagem Landsat em composição colorida RGB 521 7 ETM+
(05/04/2001), mostrando parte do campo de dunas da área estudada; 2 - 
Fotografia aérea mostrando o contato entre o campo de dunas e a vegetação 
(caatinga), também se pode observar as áreas de exploração da PETROBRAS.; 
3 -Fotografia Aérea, mostrando o campo de dunas e as planícies interdunares 
com vegetação rasteira; 4 - Detalhe das dunas em forma de parábolas 
mostrando a direção de transporte dos ventos. Fotos: Amaro V. E. em 
17/11/2001; 5-Fotografia de campo mostrando a Planície Interdunar e ao fundo 
o campo de dunas. Foto:  Amaro V. E. em dezembro de 2001. 

V.1.3 Planícies Interdunares 

As planícies interdunares são áreas aplainadas com suaves ondulações, 

declividade dominantemente para o oceano e cotas altimétricas entre 2 e 5m, 

compreende comumente a área entre a zona de praia e o campo de dunas móveis 

e/ou fixas, apresenta vegetação rasteira do tipo gramínea (Figura 5.2). São formadas 

a partir da migração das dunas, sendo áreas instáveis dependentes do regime de 

chuvas e da direção dos ventos. Durante a estação chuvosa, a migração de dunas 
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cessa e nas regiões interdunares originam pequenas lagoas interconectadas que 

drenam para o mar. Durante a estação seca, com a interrupção das chuvas, a 

migração das dunas recomeça, ao tempo em que as regiões interdunares secam. 

Figura 5.2- Área das planícies interdunares e ao fundo campo de dunas fixas e 
móveis. Foto: Prof. Dr. Venerando E. Amaro em dezembro de 2001. 

V.1.4 Manguezais 

Os manguezais ocupam regiões localizadas próximas ao mar, que recebem 

influência de água salgada devido a ação de marés e também de água doce 

provenientes dos rios e/ou lençol freático. Trata-se de um ecossistema de transição 

entre os ambientes terrestre e marinho, característicos de regiões costeiras tropicais e 

subtropicais (Figura 5.3).  

Os manguezais são ecossistemas de grande importância no equilíbrio 

ecológico por servir como berçário favorável ao desenvolvimento de muitas espécies 

de animais e plantas. Pelo menos 2/3 das espécies de peixes explorada 

economicamente dependem desse ecossistema para a sua existência. Aliado a esse 
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dado, a grande quantidade de detrito vegetal produzido constitui-se em alimento 

para diversos componentes da fauna estuarina e marinha, sendo colonizado por 

microorgaismos durante a sua decomposição. Forma-se assim a base para as 

diversas cadeias alimentares, o que torna os manguezais um dos ecossistemas mais 

importantes do planeta. 

O manguezal é composto principalmente por plantas lenhosas, mas também 

existem espécies herbáceas epífitas e aquáticas. As espécies mais representativas 

que ocorrem na região em estudo são: o mangue vermelho, o mangue siriuba e o 

mangue branco. 

 Rhizophora mangle (Mangue-Vermelho) É a espécie mais conhecida ao 

longo do Litoral Brasileiro constituídos por árvores de casca lisa e clara, que ao ser 

raspada mostra cor vermelha, possuem grandes raízes escoras. Encontra-se 

geralmente nas franjas dos bosques em contato com o mar, ao longo dos canais, na 

desembocadura de alguns rios ou, nas partes internas dos estuários onde a salinidade 

não é muito elevada.  

Lagunculária racemosa (Mangue-Branco, mangue verdadeiro) é constituído 

por árvores pequenas cujas folhas têm pecíolo vermelho com duas glândulas em sua 

parte superior, junto à lâmina da folha encontrado em costas banhadas por águas de 

baixa salinidade, às vezes ao longo de canais de água salobra ou, em praias arenosas 

protegidas. 

Avicennia schaueriana (Conhecida também como Siriba, siriúba ou mangue 

preto) É uma árvore de casca lisa castanho-claro, que quando raspada mostra cor 

amarelada e apresenta folhas esbranquiçadas por baixo devido a presença de 

pequenas escamas. Ocupa terrenos da zona intermaré, ao longo das margens 

lamacentas dos rios ou diretamente exposta às linhas de costa, desde que submetidas 

a intrusões salinas.  
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Figura 5.3 – Foto aérea da área estudada mostrando parte da ocorrência de 
manguezais ocupando as margens dos rios e a faixa costeira. Foto: Prof. Dr. 
Venerando E. Amaro 17/11/2001. 

V.1.5 Caatinga 

 A caatinga ocupa grande parte da área de estudo e é um ecossistema típico de 

regiões semi-áridas. O escoamento superficial é intenso, pois os solos são rasos 

arenosos ou areno argilosos, pedregosos e pobres em matéria orgânica. A paisagem 

típica das caatingas consiste de extensas planícies interplanálticas e intermontanas, 

que envolvem e penetram maciços residuais mais elevados. A vegetação é 

xerofítica, caducifoliar e aberta, bem adaptada para suportar a falta de água (Figura 

5.4).

A caatinga apresenta uma série de variações na área de estudo: caatinga seca 

e agrupada, caatinga seca e esparsa caatinga arbustiva densa. Dentre as espécies 

vegetais mais comuns da caatinga, estão a jurema, o umbuzeiro, o marmeleiro, o 

mandacaru, o xique-xique, a faveleira e o pinhão-bravo. 
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Figura 5.4 – Fotografia de campo mostrando o aspecto geral da caatinga, 
quando em época de seca. Foto: Prof. Dr. Venerando E. Amaro em dezembro 
de 2001. 

V.1.6 Agricultura 

As áreas agrícolas se caracterizam, nas imagens de satélite, pela forma 

poligonal, colorações variáveis entre marrom, amarelo e rosa, decorrente da 

presença de solo exposto (terreno em fase de preparação do solo para a plantação) 

ou com plantações em fases diferentes de crescimento aumentando a proporção de 

tons róseos, que denotam a presença de vegetação (Figura 5.5).

Há um grande vazio produtivo na área para determinados produtos de 

consumo interno como feijão, mandioca, milho e batata doce. Os resultados 

promissores da produção agrícola estão restritos a produção de frutos tropicais, 

principalmente a produção de castanha de caju. 
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Figura 5.5 – Fotografia aérea mostrando o formato poligonal das áreas de 
agricultura. Foto: Prof. Dr. Venerando E. Amaro em 17/11/2001. 

V.1.7 Planície de Maré/ Estuarina 

 Esta unidade é caracterizada por apresentar um solo salino onde ocorrem 

apenas vegetação rasteira pirrichiu (Altenanthera marítima) típica deste tipo de solo 

e por carnaubeiras (Copernicia prunifera) e, mais no interior, vegetação 

característica de tabuleiros pré-litorâneos (Figura 5.6). A Avicennia schaueriana e 

Rizophora mangle penetraram em áreas ocupadas por sedimentos de praia (terraços 

marinhos) e plataforma interna. Os demais tipos de vegetação não ocorrem nessa 

unidade por não suportar a salinidade do solo. Grande parte dessa unidade está 

ocupada por antigas salinas e por atividades de carcinicultura em substituição as 

antigas salinas e/ou ocupando novas áreas de planície de maré estuarina. 
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Figura 5.6 – Fotografia de campo mostrando pequenos morrotes ocupados por 
vegetação rasteira típica de solo salino e ao fundo carnaubeiras, ticas desta 
unidade. Foto: Prof. Dr. Venerando E. Amaro em dezembro de 2001. 

V.1.8 Áreas Urbanas 

A área urbana é formada por uma pequena cidade, alguns assentamentos e 

áreas de ocupação da PETROBRAS. A cidade de Porto do Mangue situa-se às 

margens do Rio das Conchas a poucos metros de sua foz e do extenso campo de 

dunas, possui uma pequena área portuária utilizada apenas por pequenas 

embarcações pesqueiras. A cidade localiza-se em uma planície de inundação 

estuarina parcialmente ocupadas por antigas salinas, atualmente em substituição por 

tanques de carcinicultura. Na margem oposta a cidade ocorre uma franja de 

manguezais (Figura 5.7). 

Inserido na área de estudo pode-se observar a presença de áreas de ocupação 

da PETROBRÁS, assim como também oleodutos, que embora estejam localizados 

distantes das áreas estuarinas representam risco de poluição destas áreas, pois em 

caso de derramamento, os resíduos podem ser mobilizados através das drenagens. 
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Figura 5.7 – Fotografia aérea mostrando a área urbana, inserida na planície 
estuarina com antigas salinas localizadas ao fundo e na frente da cidade áreas 
de manguezais. Foto:Prof. Dr. Venerando E. Amaro em 17/11/2001. 

V.1.9 Carcinicultura 

Nos últimos anos a carcinicultura tem se tornado uma atividade muito 

importante no estado do Rio Grande do Norte, trazendo milhões de dólares através 

do lucro pela exportação do camarão para outros países. No entanto, para a 

implantação dos tanques para cultivo de camarão inicia-se pela remoção total da 

cobertura vegetal, seguida de escavação do terreno, compactação dos taludes feitos 

com material da escavação, e sistema de comportas para manter estável o nível 

d’água em qualquer estágio da maré.  

Um tanque de cultivo é uma fonte potencial de poluição, resultante do 

excesso de fertilizantes e alimentos, causando eutroficação do estuário (FAO, 1982). 

Biocidas são usados também para eliminar moluscos que competem por alimentos 

no fundo dos tanques, crustáceos parasitas, caranguejos e peixes predadores de 

camarão, além das doenças produzidas por fungos.  
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A captura intensiva de larvas para povoar os tanques reduz os estoques 

naturais dos estuários, causando declínio da pesca artesanal, com graves prejuízos 

sociais.

Nas áreas de mangue, vizinhas aos tanques, a flora e a fauna do ecossistema 

vão sendo prejudicadas devido à alteração na drenagem, na freqüência de inundação, 

bem como pelas águas servidas (tóxicas) provenientes das descargas dos tanques e 

dos canais de drenagem construídos sobre sedimento rico em enxofre, que em 

contato com o ar pode transformar-se em ácido sulfúrico.  

Na área de estudo os tanques de carcinicultura se concentram principalmente 

nas proximidades da Lagoa de Alagamar (Figura 5.8). 

Figura 5.8 – Fotografia aérea mostrando os tanques de carcinicultura localizados nas 

proximidades da Lagoa Alagamar. Foto: Prof. Dr. Venerando E. Amaro em 

17/11/2001 

V.1.10 Barras Arenosas 

São corpos arenosos, dispostos paralelo à costa, que podem ser divididas em 

barras arenosas emersas e barras arenosas emersas na baixa mar, também 
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denominados de spits ou esporões que ficam expostas na maré baixa e coberta na 

maré alta na maior parte do tempo (Figura 5.9). Devido à questão de escalas apenas 

as barras arenosas emersas foram individualizadas nos mapas de uso e ocupação do 

solo e unidades geoambientais apresentados neste trabalho. 

Figura 5.9 – Fotografia mostrando uma barra arenosa emersa na maré baixa. Foto: 

Anna Pauletti C. Rogério em 30/07/2003. 

 Segundo Silveira (2002) as barras arenosas emersas são feições de praia 

acrescidos que apresentam relevo plano à suavemente inclinado pouco acima do 

nível do mar, originadas provavelmente por depósitos de areia estuarinas e marinhas 

que colmataram parte da linha de praia, constitui-se de uma forma instável estando 

sujeitas a modelamento pelas águas do estuário e pela dinâmica das marés. 

V.1.11 Áreas de Atuação da PETROBRAS 

 As áreas onde ocorrem intervenções da PETROBRAS apresentam-se na 

forma de pequenos polígonos (Figura 5.10), que ocorrem de forma dispersa, podem 

ser individualizadas devido à ausência de vegetação, estão situadas, sobretudo na 

porção NW da área de estudo. 
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Figura 5.10 – Fotografia aérea com 
destaque para a forma poligonal das 

áreas de atuação da PETROBRAS na 
área. Foto: Prof. Dr. Venerando E. 

Amaro em 17/11/2001. 

V.1.12 Atividades Salineiras 

 As salinas existentes na área encontram-se na porção Nordeste e ocupam 

grande parte da planície de inundação estuarina, ocorrem na forma de corpos 

poligonais individualizando tanques que possuem a finalidade de evaporar a água 

retirada do mar denominados de evaporadores e tanques utilizados para cristalizar o 

sal denominados cristalizadores. 
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V.1.13 Lagoas 

 Pode-se observar a existência de alguns corpos de água na área, onde se 

destaca a Lagoa de Alagamar, devido a seu tamanho e importância e por ter sua área 

ocupada por tanques de carcinicultura. Apesar do tamanho, a Lagoa de Alagamar 

apresenta-se na maior parte do ano sem água, o mesmo ocorrendo com a maior parte 

dos corpos de água na área. 
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V.2 Integração Temporal das Imagens Landsat 5 TM E 7 ETM+ no 

Monitoramento Geoambiental Para a Área de Estudo nos anos 1989, 

1998, 2001 e 2003. 

V.2.1 Introdução 

Com os recursos computacionais relativos ao processamento das imagens de 

satélites e a cartografia digital existentes na atualidade, os modelos de evolução 

espaço-temporal do relevo tornaram-se mais precisos e coerentes com a realidade do 

terreno. Esses modelos podem ser aplicados na definição de áreas de riscos e na 

determinação da capacidade de suporte e classes de uso e associados a informações 

geológicas, geomorfológicas, pedológicas, climáticas e biológicas, podem fornecer 

as diretrizes de ordenamento, gestão e manejo da área estudada. 

Cada elemento do sistema denomina-se de unidades geoambientais e a 

integração entre esses diferentes componentes, assim como os agentes que as 

estruturaram, modelaram e que as transformaram durante o tempo e espaço, definem 

com maior precisão e aplicabilidade, a dinâmica geoambiental da paisagem. 

Principalmente quando há a atuação do homem no que diz respeito à exploração dos 

recursos naturais. 

V.2.2 Análise Geotemporal 

 Com base em imagens georreferenciadas do satélite Landsat 5 TM de 

13/06/1989 e Landsat 7 ETM+ de 29/08/1998, 05/04/2001 e 29/04/2003 foram 

confeccionados mapas de Uso e Ocupação do Solo (Anexos 3, 4 ,5 e 6) , com o 

objetivo de avaliar e quantificar as modificações ocorridas no terreno durante este 
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período na área analisada, e deste modo demonstrar os vetores de crescimento de 

cada unidade individualmente.  

Análise Geotemporal Para o Período Entre 1989 e 1998. 

Tabela 5.1 – Evolução temporal das unidades geoambientais para a área estudada no 
período entre 1989 e 1998. 

UNIDADE (km2) / ANO DA IMAGEM 1989 1998 Variação 

Área de Atuação da PETROBRAS 0,56 0,91 0,35 
Salinas 34,79 33,58 -1,21 
Carcinicultura 0 0 0,00 
Agricultura 87,28 86,61 -0,67 
Área Urbana 0,17 0,21 0,04 
Planície de Inundação 38,53 40,42 1,89 
Manguezais 7,9 9,35 1,45 
Lagoas 11,17 11,64 0,47 
Vegetação Nativa (Caatinga) 355 347,9 -7,10 
Planície Interdunar 13,3 13,7 0,40 
Barra Arenosa 0,053 0,071 0,02 
Dunas Móveis 60,42 58,05 -2,37 

Analisando os dados da tabela 5.1, pode-se atestar as modificações ocorridas 

na área para esse período observa-se que a maioria das unidades apresentam-se 

praticamente estáveis com variações menores que 2 km2 .

A maior modificação observada nesse período diz respeito à área de 

vegetação nativa, que teve sua área total diminuída em 7,10 km2, devido ao aumento 

de outras unidades como a planície de inundação, áreas de atuação da PETROBRAS 

e áreas urbanas. A área de agricultura permaneceu praticamente inalterada.  

Ainda para esse período observou-se uma diminuição na área de campos de 

dunas, o que pode ser explicado pela própria mobilidade das dunas, já que as 

planícies interdunares permaneceram praticamente inalteradas. 

A área de manguezais teve aumento de 1.4 km2 , devido ao encerramento das 

atividades salineira o que permitiu uma pequena recuperação das áreas de 

manguezais. 
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Análise Geotemporal Para o Período Entre 1998 e 2001. 

Tabela 5.2 – Evolução temporal das unidades geoambientais para a área estudada no 
período entre 1998 e 2001. 

UNIDADE (km2) / ANO DA IMAGEM 1998 2001 Variação 

Área de Atuação da PETROBRAS 0,91 0,68 -0,23 
Salinas 33,58 33,22 -0,36 
Carcinicultura 0 3,68 3,68 
Agricultura 86,61 104,1 17,49 
Área Urbana 0,21 0,2 -0,01 
Planície de Inundação 40,42 34,15 -6,27 
Manguezais 9,35 9,08 -0,27 
Lagoas 11,64 12,99 1,35 
Vegetação Nativa (Caatinga) 347,9 327,4 -20,50 
Planície Interdunar 13,7 23,65 9,95 
Barra Arenosa 0,071 0,102 0,03 
Dunas Móveis 58,05 58,04 -0,01 

Para o intervalo entre 1998 e 2001(Tabela 5.2) as modificações observadas 

são bem mais acentuadas que aquelas do intervalo anterior, apresentando grandes 

variações de áreas afetadas. 

As áreas de dunas móveis mantiveram-se praticamente inalteradas, enquanto 

as planícies interdunares tiveram aumento de 9,95km2 , o que é explicado novamente 

pela intensa mobilização das dunas através do regime de ventos. 

A vegetação nativa teve diminuição de 20,50 km2, o que é explicado 

principalmente pelo aumento da área cultivada que foi de 17,49 km2, e em parte pela 

instalação, nesse intervalo, de tanques de carcinicultura que passaram a ocupar áreas 

nas proximidades da Lagoa Alagamar, atividade esta que tem assumido grande 

importância nos últimos anos. 

As áreas de planície de inundação tiveram aumento de 6,27 km2, pois a 

extensão dessa unidade é dependente dos regimes de chuvas, no período de obtenção 

das imagens de satélite. As demais unidades não apresentaram modificações 

importantes. 

A barra arenosa vem mostrando progressivo aumento de área tendo 

acumulado aumento de 0,05 km2.
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 Análise Geotemporal Para o Período Entre 2001 e 2003. 

Tabela 5.3 – Evolução temporal das unidades geoambientais para a área estudada no 
período entre 2001 e 2003. 

UNIDADE (km2) / ANO DA IMAGEM 2001 2003 Variação 

Área de Atuação da PETROBRAS 0,68 0,5 -0,18 
Salinas 33,22 33,21 -0,01 
Carcinicultura 3,68 4,18 0,50 
Agricultura 104,1 111,8 7,70 
Área Urbana 0,2 0,22 0,02 
Planície de Inundação 34,15 26,88 -7,27 
Manguezais 9,08 9,39 0,31 
Lagoas 12,99 11,74 -1,25 
Vegetação Nativa (Caatinga) 327,4 328,7 1,30 
Planície Interdunar 23,65 22,21 -1,44 
Barras arenosas 0,102 0 -0,10 
Dunas Móveis 58,04 60,91 2,87 

Para o período entre 2001 e 2003 (Tabela 5.3) observa-se o aumento de 

2,87km2 nas áreas de dunas móveis enquanto as áreas de planícies interdunares 

permaneceram praticamente inalteradas o que pode ser explicado também pela 

movimentação eólica que ocorre na área. 

A área de vegetação nativa permaneceu praticamente inalterada, pois na 

medida que aumentaram as áreas de agricultura aumentaram 7,70 km2 e as áreas de 

carcinicultura 0,50 km2 , as planícies de inundação tiveram diminuição de  7,27 km2 .

As demais unidades permaneceram praticamente inalteradas. 
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Análise Geotemporal Para o Período Entre 1989 e 2003. 

Tabela 5.4 – Evolução temporal das unidades geoambientais para a área estudada no 
período entre 1989 e 2003. 

UNIDADE (km2) / ANO DA IMAGEM 1989 1998 2001 2003 1989 1998 2001 2003

Área de Atuação da PETROBRAS 0,56 0,91 0,68 0,50 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%

Salinas 34,79 33,58 33,22 33,21 5,7% 5,6% 5,5% 5,4%

Carcinicultura 0,00 0,00 3,68 4,18 0,0% 0,0% 0,6% 0,7%

Agricultura 87,28 86,61 104,10 111,80 14,3% 14,4% 17,1% 18,3%

Área Urbana 0,17 0,21 0,20 0,22 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Planície de Inundação 38,53 40,42 34,15 26,88 6,3% 6,7% 5,6% 4,4%

Manguezais 7,90 9,35 9,08 9,39 1,3% 1,6% 1,5% 1,5%

Lagoas 11,17 11,64 12,99 11,74 1,8% 1,9% 2,1% 1,9%

Vegetação Nativa (Caatinga) 355,00 347,90 327,40 328,70 58,3% 57,7% 53,9% 53,9%

Planície Interdunar 13,30 13,70 23,65 22,21 2,2% 2,3% 3,9% 3,6%

Barras arenosas 0,05 0,07 0,10 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dunas Móveis 60,42 58,05 58,04 60,91 9,9% 9,6% 9,6% 10,0%

Totalização 609,17 602,44 607,29 609,74 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ocupação humana 122,80 121,31 141,88 149,91 20,2% 20,1% 23,4% 24,6% 

Recursos Naturais 412,60 409,31 383,62 376,71 67,7% 67,9% 63,2% 61,8% 

Corpos arenosos 73,77 71,82 81,79 83,12 12,1% 11,9% 13,5% 13,6% 

Totalização 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Com a análise dos resultados obtidos neste intervalo de tempo (Tabela 5.4) 

conclui-se principalmente que: 

As áreas de dunas móveis e planícies interdunares são feições altamente 

instáveis estando sujeitas a modificações importantes devido principalmente ao 

regime de ventos e situação climática o que foi atestado em todos os intervalos de 

tempo analisados (Figura 5.11). 

A área de manguezais teve aumento de 1,49 km2, ou seja, 0,2% devido 

principalmente ao encerramento das atividades de algumas salinas, o que permitiu 

uma pequena recuperação das áreas de manguezais ( Figura 5.12). 
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Figura 5.11 – Composições coloridas RGB 741, de imagens de satélite Landsat 

7ETM+ e 5TM  mostrando a evolução das dunas e superfícies interdunares no período 

estudado. 
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Figura 5.12 – Composições coloridas RGB 741, de imagens de satélite Landsat 7 

ETM+ e 5TM  mostrando a evolução dos manguezais no período estudado. 



Liliane C. A. M. Mafra Capítulo 5  87

A barra arenosa emersa apresenta uma importante evolução tendo um ganho 

territorial de 0,05 km2, ou seja, um aumento de quase 100% de sua área inicial no 

intervalo entre os anos de 1989 e 2001, vindo a ligar-se com o continente no ano de 

2003 (Figura 5.13). 

Figura 5.13 – Composições coloridas RGB741,de imagens de satélite Landsat 5 TM de 

1989 e Landsat 7 ETM+ dos anos de 1998, 2001 e 2003 mostrando em detalhe a barra 

arenosa, com a finalidade de demonstrar sua evolução durante o período estudado. 

As áreas ocupadas por vegetação de caatinga sofreram importante diminuição 

de sua área total, da ordem de 26,29 km2, ocasionada principalmente pelo aumento 

da área cultivada que foi de 24,45 km2, perda esta que representa 4.4% da área total 

inicial. As áreas de ocupação da PETROBRAS, percentualmente, não representam 
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grande perda para a vegetação nativa da área por apresentar-se na forma de 

pequenas áreas esparsas e por ter se mantido praticamente estável nesse período 

(Figuras 5.14 e 5.15). 

Figura 5.14– Diagrama demostrando a evolução das áreas de caatinga em 

comparação a evolução das áreas de agricultura. 
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Figura 5.15 – Imagens de Satélite Landsat 7 ETM+ e 5TM, na composição colorida 

RGB 521, mostrando em detalhe a evolução da implementação das áreas de 

agricultura na área. 
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Outra modificação importante na área foi à instalação dos tanques de 

carcinicultura que foram observados a partir de 2001 ocupando uma área inicial de 

3,68 km2, aumentando para uma área de 4,17 km2 em 2003 representando um 

aumento de 13,31% (Figuras 5.16 e 5.17). 

Figura 5.16– Diagrama demostrando a evolução das áreas de planície de inundação 

em comparação a evolução das áreas de carcinicultura. 
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Figura 5.17 – Imagens de Satélite Landsat 7ETM+ e 5TM, na composição colorida 

RGB 521, mostrando em detalhe a evolução da implementação das áreas de 

carcinicultura na área. 

Pode-se então concluir a partir dos dados levantados que a área estudada está 

sob forte pressão ambiental, pois nela se desenvolvem atividades altamente 

impactantes e potencialmente poluentes, todas mostrando fortes vetores de 

crescimento. Por se tratar de  uma área de equilíbrio frágil e de alta diversidade, um 

plano de manejo bem estruturado se faz necessário para a proteção e preservação 

dos ecossistemas nela inseridos. Segue abaixo a figura 5.18 mostrando a localização 
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dos detalhes dos campos de dunas, áreas de agricultura, manguezais, barras arenosas 

e áreas com carcinicultura mostrados neste capítulo. 

Figura 5.18 – Imagens de Satélite Landsat 7 ETM+ de 1998, mostrando a localização 

dos detalhes dos campos de dunas, áreas de agricultura, manguezais, barras arenosas 

e áreas com carcinicultura apresentados anteriormente. 



C a p í t u l o  V I  

A n á l i s e d a
D i n â m i c a C o s t e i r a
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VI. Análise da Dinâmica Costeira 

VI.1 Introdução 

As zonas costeiras são regiões de transição entre os ecossistemas terrestres e 

marinhos, sendo responsável por várias funções ecológicas, o que torna este, um 

ambiente de grande importância para a sustentação da vida no mar. Por atuarem 

como a interface oceano-continente, as zonas costeiras estão vulneráveis a eventos 

globais como efeito estufa, alterações climáticas, derretimento das calotas polares e 

aumento do nível médio do mar. 

A erosão marinha na zona costeira está freqüentemente associada à ocupação 

desordenada e a falta de um planejamento urbano. Os principais problemas que se 

destacam são a ocupação urbano-industrial intensa e desordenada, a especulação 

imobiliária, a pesca predatória, assim a poluição de estuários, praias e lagunas, a 

perda de cobertura vegetal, a ocupação irregular de encostas e áreas de dunas, entre 

outros. Estes fatores afetam a qualidade estética e ambiental dos ecossistemas 

costeiros e estuarinos, comprometendo seriamente sua manutenção e causando 

muitas vezes danos ao turismo e ao próprio crescimento urbano sustentável. Tendo 

em vista que as zonas costeiras concentram aproximadamente 65% da população 

humana, torna-se imprescindível que um monitoramento ambiental efetivo seja 

exercido, implicando diretamente na necessidade de um real entendimento dos 

processos costeiros. 

Assim, estudos com enfoque na dinâmica costeira são de extrema importância 

no que diz respeito ao planejamento urbano e a gestão ambiental para conciliar os 

interesses comerciais com as diretrizes de planejamento econômico, gestão 

ambiental e desenvolvimento sustentável. 
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VI.1.1 Ambiente Praial 

As praias constituem sistemas dinâmicos, onde elementos básicos como 

ventos, água e areia interagem, resultando em processos hidrodinâmicos e 

deposicionais complexos. 

Dentre os fatores que determinam o tipo de praia os principais são 

proximidade de costões rochosos, regime de ondas, características do sedimento, 

proximidade de rios e estuários e freqüência de fenômenos meteorológicos como 

ressacas.

O ecossistema de praias arenosas pode ser definido, de maneira simples, 

como a região costeira onde as ondas retrabalham ativamente o sedimento, sendo 

este sedimento bastante variável quanto aos tipos e granulometria. Ele abrange desde 

o mesolitoral, ou região entremarés, até aproximadamente 20 m de profundidade. 

Uma diversa e bem adaptada biota se desenvolve nestes ecossistemas. 

A dinâmica costeira que condiciona a construção geomorfológica da linha da 

costa é a principal responsável pelo desenvolvimento das praias arenosas e pelos 

processos de erosão e deposição que as mantêm em constante alteração. A 

morfologia dos perfis praiais em determinada região é função do nível energético 

das ondas, uma vez que essa energia é liberada nas zonas costeiras. 

Neste sentido, quanto ao grau de exposição, as praias podem ser identificadas 

desde muito expostas a muito protegidas, sendo a variabilidade física resultante da 

combinação de parâmetros básicos como a característica das ondas e a 

granulometria do sedimento. Destes dependem a morfologia do fundo, o padrão de 

circulação e a dinâmica de correntes. 
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VI.1.2 Morfodinâmica Praial  

O estado morfodinâmico praial depende de uma série de fatores 

interdependentes que condicionam o “equilíbrio morfológico-dinâmico” do sistema. 

As características do regime de ondas incidentes, configuração morfológica da 

região costeira e plataforma continental adjacente, as variações das marés e 

correntes, dos ventos e das características dos sedimentos, condicionam os processos 

erosivos e deposicionais atuantes no sistema. Segundo Guerra e da Cunha (1995), 

tanto o estado modal de uma praia quanto a amplitude de variação, em relação a este 

estado, diferenciam as praias no tocante a sua morfodinâmica. 

Com o objetivo de caracterizar os estados de equilíbrio morfodinâmicos 

praiais foi desenvolvido um modelo de variabilidade espacial da praia e zona de 

surfe, onde foram reconhecidos seis estágios morfológicos distintos, associados a 

diferentes regimes de ondas e marés, caracterizados por dois extremos os estados 

dissipativo e refletivo (Wright & Short 1984) e quatro estados intermediários (Short, 

1979; Wright et.al., 1979; Wright et.al., 1982; Wright et.al., 1985). 

No estado dissipativo, as praias caracterizam-se por baixa declividade e 

sedimentos de textura fina, a energia das ondas é geralmente alta, com larga zona de 

arrebentação e a presença comum de barras submersas, onde as ondas dissipam a 

maior parte da energia antes de atingira face praial. No estado refletivo, ao contrário 

a face praial terá alta declividade, com a presença comum de cúspides praiais e 

sedimentos de textura relativamente grossa, as ondas são geralmente pequenas e a 

zona de arrebentação é estreita. Apresentando berma de praia elevada. Os estados 

intermediários são caracterizados por uma progressiva redução da largura da calha 

longitudinal em decorrência da migração do banco submarino da zona de 

arrebentação em direção à praia. 
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VI.2 Análise dos Perfis de Praia 

A partir do conhecimento do balanço sedimentar costeiro é possíveis definir o 

estágio de uma praia (erosão, estabilidade ou deposição), sua tendência evolutiva e 

quais os elementos primordiais para o seu equilíbrio, sejam eles morfológicos ou 

hidrodinâmicos. 

O levantamento dos perfis de praia é uma ferramenta importante na análise do 

mecanismo natural, modelado pela arrebentação das ondas e a energia dissipada no 

local. Entretanto a variação sazonal do perfil de praia, por meio da movimentação de 

enormes volumes de areia não implica em erosão já que esta significa a perda 

permanente do material para offshore.

Três perfis de praia foram realizados na área de estudo (Figura 6.1) e 

analisados a partir da superposição mensal de cada perfil em todos os meses em que 

dados foram coletados. Os perfis tiveram sua análise separada em dois estágios: o 

primeiro consistiu da análise geral do perfil com a análise de todos os meses do 

monitoramento; na segunda etapa os perfis foram divididos em verão e inverno, 

tendo sido considerados como meses de inverno, abril, maio, junho e julho de 2003, 

além de junho de 2004 e como meses de verão setembro outubro, novembro e 

dezembro de 2003 e também janeiro de 2004, em todos os perfis foram plotados os 

pontos que representam a linha dágua.  
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Figura 6.1 – Figura mostrando a localização dos perfis analisados, a partir de uma 
imagem Landsat 7 ETM+ de 1998 na composição RGB 521. 

Perfil 1

Este perfil localiza-se entre a Ponta da Redondinha e a Ponta da Juburana. 

Apresenta uma extensão aproximada de 250 m. A área onde foi realizado este perfil 

é caracterizada pela presença de extensos cordões de dunas móveis (Figura 6.5) e 

planícies de deflação. 

Na zona de pós-praia pode-se observar a presença de dunas frontais (Figura 

6.6) que são alimentadas principalmente por sedimentos vindos do estirâncio. As 

estruturas sedimentares encontradas foram marcas de ondas e pequenos canais nos 

meses de verão e formação de cúspides de aproximadamente 24 m nos meses de 

inverno. A inclinação do estirâncio não ultrapassa os 2º. A vegetação encontrada é 

formada por gramíneas, salsa de praia e coqueiros. 

Com o monitoramento realizado durante os dez meses foi possível observar 

que não ocorrem modificações importantes no perfil, a não ser na área de pós-praia 



Liliane C. A. M. Mafra Capítulo 6 99

devido à presença das dunas frontais, localizadas na interface pós-praia /estirâncio 

(Figura 6.2). 
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Figura 6.2 – Variação planialtimétrica do Perfil 2, contendo todos os meses 
monitorados. 

As variações morfológicas mais importantes neste perfil são observadas 

quando os perfis são analisados levando-se em consideração as variações climáticas 

entre verão (Figura 6.4) e Inverno (Figura 6.3). Para os meses de inverno pode-se 

observar erosão discreta, porém continuada na zona de antepraia e deposição no 

estirâncio e pós-praia. As dunas frontais observadas no pós-praia mostraram 

aumento de volume ao longo dos meses de inverno do ano de 2003, e encontram-se 

completamente erodidas em junho de 2004. 

 Para os meses de verão observa-se que nas zonas de estirâncio e antepraia há 

um certo equilíbrio entre deposição e erosão. Já no pós-praia pode-se observar a 

remobilização das dunas frontais ( Figura 6.7) da linha do perfil, ora para SW e ora 

para alimentar os cordões de dunas móveis localizadas atrás do perfil, o que pode ser 

explicado devido a ação dos ventos na área que chegaram a tingir 17 m/s nesse 

período.
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Figura 6.3 – Variação planialtimétrica do Perfil 1 com apenas os meses de 
inverno. Presença de dunas frontais no pós-praia. 
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Figura 6.4 – Variação planialtimétrica do Perfil 1 com apenas os meses de 
verão.  
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Figura 6.5 –Extensos cordões de dunas móveis, localizados atrás do perfil 1. Foto: 
Anna Pauletti C. Rogério em 21/11/2003. 

Figura 6.6– Visão geral do perfil 1, no inverno, onde se observa a formação de dunas 
frontais. Foto: Anna Pauletti C. Rogério em 30/06/2003. 
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Figura 6.7 – Visão geral do perfil 1, durante o verão, onde pode-se observar o 
desaparecimento das dunas frontais. Foto: Anna Pauletti C. Rogério em 25/9/2003. 

Perfil 2 

Localizado entre a Ponta da Juburona e a Pedra Grande, apresenta uma 

extensão de aproximadamente 200 m. Tem como característica principal à presença 

de uma berma bem pronunciada, com altura e inclinação variável de acordo com os 

períodos de verão e inverno. Nos meses de verão, a berma chega a medir 60 cm com 

inclinação de 39º e nos meses de inverno chega ao máximo de 30 cm e 14º de 

inclinação. 

O estirâncio médio apresenta inclinação de 2º e o estirâncio superior de 5º, as 

estruturas sedimentares observadas foram pequenos canais de maré, marcas de onda 

e marcas de espraiamento. A vegetação presente consiste de salsa de praia, 

gramíneas e coqueiros. 

Este perfil mostrou importantes modificações na sua morfologia o que pode 

em parte ser explicada por sua localização na linha de costa que é geometricamente 

perpendicular a direção preferencial dos ventos (Figura 6.8). 
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Figura 6.8– Variação Planialtimétrica do Perfil 2, durante todos os meses 
monitorados. 

Para os meses de inverno de 2003 (Figura 6.9), não se observa 

modificações significativas, apenas uma discreta erosão continuada, as linhas 

topográficas apresentam-se quase paralelas. No mês de junho de 2004 há erosão na 

antepraia e pequena deposição na pós-praia, o que tornou a berma bem mais 

íngreme. 
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Figura 6.9- Variação planialtimétrica do Perfil 2 com apenas os meses de 
inverno 
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Para os meses de verão (Figura 6.10) foi observados um grande 

desequilíbrio na sedimentação local, caracterizado por um perfil bastante canalizado 

e formações de grandes barras arenosas longitudinais (Foto 6.11). 

  Pode-se constatar que há uma certa ciclicidade entre deposição e 

erosão, tendo, no entanto predominância da erosão. No intervalo entre setembro e 

outubro de 2003 ocorreu a erosão significativa no estirâncio e antepraia e aumento 

no volume de berma. Entre os meses de outubro e novembro, há aumento na altura 

da berma e deposição no estirâncio e antepraia equivalente a aproximadamente a 

metade do volume erodido no intervalo anterior. Entre novembro e dezembro há 

erosão na berma, assim como no estirâncio e antepraia. Entre dezembro de 2003 e 

janeiro de 2004, ouve erosão na antepraia e estirâncio médio, e deposição no 

estirâncio superior, a área de berma não apresentou modificações neste intervalo. 
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Figura 6.10- Variação planialtimétrica do Perfil 2 com apenas os meses de 
verão. 
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Foto 6.11 -  Visão parcial do perfil 2, onde observa-se a formação de barras arenosas 
longitudinais no mês de novembro, período de verão. Foto: Anna Pauletti C. Rogério 

em: 23.11.2003. 

Perfil 3 

O perfil P3 encontra-se na localidade de Salgado, apresenta uma extensão de 

aproximadamente 185 m, caracteriza-se pela presença de duna frontais, que devido à 

proximidade da cidade e forte ação de erosão na área, essas dunas frontais, 

encontravam-se cobertas por palhas de coqueiros, em uma tentativa de contenção da 

areia feita pelos moradores locais (Figura 6.12). 

O estirâncio apresenta baixa declividade em torno de 3º e presença de 

estruturas sedimentares como marcas de ondas, marcas de corrente e canaletas 

(Figura 6.13). A vegetação observada trata-se de gramíneas, salsa de praia e 

coqueiros. 
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Figura 6.12 – Fotografia mostrando as dunas frontais do perfil 3, na localidade 
de salgado. Foto: Armando Bezerra em 30/06/2003. 

Figura 6.13 – Visão geral do local de realização do perfil 3, onde pode-se 
observar a presença de canaletas. Foto: Armando Bezerra em 01/07/2003 
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O traço mais importante observado neste perfil é a forte tendência erosiva no 

estirâncio, com deposição nas dunas frontais e para alimentar o grande cordão de 

dunas localizado logo atrás do perfil (Figura 6.14). Estas características são bastante 

danosas para a população local devido ao grande volume de areia que é 

remobilizada em direção a cidade. 
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Figura 6.14– Variação Planialtimétrica do Perfil 3, durante todos os meses 
monitorados. 

Para os meses de inverno pode-se observar uma ciclicidade de erosão 

deposição de um mês para outro (Figura 6.15). No intervalo entre maio e junho 

pode-se observar deposição na antepraia, estirâncio e dunas frontais. No intervalo 

entre 01/06/03 e 30/06/03 observa-se erosão nos três compartimentos. Entre junho e 

julho de 2003 houve erosão na antepraia e estirâncio médio e deposição no 

estirâncio superior. No intervalo entre julho de 2003 e Junho de 2004, observa-se 

uma considerável erosão nos três compartimentos. 

Para os meses de verão (Figura 6.16) pode-se observar uma erosão 

continuada entre os meses estudados, com exceção do intervalo entre dezembro de 

2003 e janeiro de 2004, quando houve deposição no estirâncio médio. A areia 
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resultante desta erosão possivelmente foi remobilizada para o cordão de dunas 

localizado atrás do perfil. 

0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10

0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

Distância (m)

C
ot

a 
(m

)

2/5/2003 1/6/2003 30/6/2003
31/7/2003 17/6/2004

Perfil 3 - Inverno

Figura 6.15 – Variação Planialtimétrica do Perfil 3, durante os meses de 
inverno. 
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Figura 6.16 – Variação Planialtimétrica do Perfil 3, durante os meses de verão. 
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VI.3 Análise Granulométrica dos Sedimentos 

A granulometria dos sedimentos exerce importante influência sobre o perfil 

praial quando esta apresenta distribuição uni-modal. Segundo Komar (1976) os 

grãos mais finos tendem a repousar em equilíbrio em perfis de inclinações muito 

suave, enquanto grãos de granulometria mais grossa geram perfis de equlíbrio mais 

íngremes. 

Sendo assim a análise granulométrica foi utilizado para melhor determinar a 

relação da forma topográfica dos perfis com a variação granulométrica dos 

sedimentos coletados nos perfis estudados durante os meses de monitoramento. Os 

resultados obtidos na análise granulométrica são baseados nos parâmetros 

estatísticos de Folk e Ward (1957) que são eles: mediana, média, desvio padrão, 

assimetria, curtose e curtose normalizada e estão apresentados na tabela 6.1. Para 

um melhor entendimento dos dados obtidos, os perfis foram analisados 

separadamente. 

Tabela 6.1 – Tabela mostrando os resultados das análises granulométicas dos 
perfis P1, P2 e P3 durante o tempo de monitoramento, assim distribuídos AP- Ante 
Praia; PP – Pós praia e EM – Estirâncio Médio. AMF- Areia muito Fina, AF Areia 

Fina, AM – Areia Média e AG – Areia Grossa baseado em Folk e Ward (1957) . 
Meses P1 P2 P3 

Ano 
Amostrados AP PP EM AP PP EM AP PP EM 

Abril AF AM AF AMF AM AF AF AM AF 
Maio AF AF AF AF AG AF AF AM AF 

Junho AF AM AF AF AM AF AF AM AF 
Julho AF AF AF AF AM AF AF AM AF 

Setembro AF AF AF AF AM AF AF AM AF 
Outubro AF AF AF AF AG AF AF AG AF 

Novembro AF AF AF AF AM AF AF AM AF 

2
0

0
3

 

Dezembro AF AM AF AF AM AF AF AM AM 
Janeiro   AF AG AF AF AM AF 

2
0
0

4
 

Junho   AF AM AF AF AM AF 
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Perfil 1  

As zonas de antepraia e estirâncio médio apresentaram comportamento 

semelhante, ambos não mostraram variação na granulometria que se manteve em 

areia fina durante todos os meses monitorados. Os parâmetros estatísticos do 

material analisado mostram sedimentos moderadamente selecionados, com 

assimetria positiva. 

Na zona de pós-praia, houve variações entre areia fina e areia média para os 

meses monitorados, no entanto a areia fina se mostra de maneira predominante. Os 

parâmetros estatísticos mostram sedimentos moderadamente selecionados, com 

assimetria que varia de negativa a aproximadamente assimétrica. 

Perfil 2  

De forma semelhante ao perfil 1, no perfil 2 não houve variações importantes 

nas zonas de ante-praia e estirâncio médio, sendo os grãos classificados como areia 

fina, tendo como única exceção a antepraia do mês de abril,que foi classificada 

como areia muito fina. Os parâmetros estatísticos do material analisado mostram 

sedimentos moderadamente selecionados, com assimetria positiva. 

Na zona de pós-praia houve variação entre as frações areia grossa e areia 

média sendo esta última a frações predominantes, classificados como sedimentos 

moderadamente selecionados mesocurtica com assimetria variando de positiva a 

muito positiva. 

Em comparação ao perfil 1, percebe-se um incremento na granulometria dos 

sedimentos analisados, o que pode ser conseqüência dos fortes ventos, que geram 

ondas fortes, o que resultaria na deposição de grãos com granulometria mais grossa. 

Perfil 3  

Da mesma forma que ocorre nos perfis anteriores neste perfil, não há variação 

no diâmetro dos grãos analisados nas zonas de antepraia e estirâncio médio, sendo 
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classificados como areia fina, moderadamente selecionados, com assimetria 

positiva. 

Na região do pós-praia houve predomínio da fração areia média, tendo como 

exceção o mês de outubro de 2003, classificado como areia grossa. Classificados 

como sedimentos moderadamente selecionados mesocurtica com assimetria 

variando de positiva a muito positiva. 
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VI.4 Análise dos Dados Hidrodinâmicos

Os dados de hidrodinâmica apresentados neste capítulo têm o objetivo de 

auxiliar no entendimento dos processos costeiros que atuam na área de estudo, assim 

como fornecer dados para a elaboração dos Mapas de Sensibilidade ao 

Derramamento de Óleo. 

Ondas

As ondas geram dois tipos de transporte de sedimentos ao atingir a linha de 

costa: transversal e longitudinal. O transporte transversal é mais importante quando 

o ângulo das ondas na zona de arrebentação é perpendicular à praia, aparecendo o 

transporte longitudinal ou deriva sedimentar e nos casos, quando a onda arrebenta 

obliquamente em relação à costa. O transporte transversal é o responsável pelas 

flutuações na geometria da praia, que varia entre os estágios extremos reflectivos e 

dissipativos, dependendo da altura e período das ondas e do nível das marés. 

O transporte longitudinal de sedimentos ocorre em uma estreita faixa formada 

entre a zona de arrebentação e linha de praia, e que associada às características das 

ondas na nossa região se processa na maior parte do ano na direção norte.  

Transporte longitudinal é o principal responsável pela erosão das praias, devido a 

sua grande capacidade de transporte de sedimentos Portanto, o equilíbrio de uma 

praia depende da relação entre o aporte de sedimentos e a capacidade de transporte 

litorâneo.  

Para a área de estudo ao se aproximarem da zona costeira, o fluxo das ondas 

apresenta a mesma direção dos ventos dominantes que são NE.  

Os parâmetros hidrodinâmicos analisados mostram para os meses de inverno 

altura média das ondas de 35,4 cm, com altura máxima de 42 cm para o P4 no mês 

de junho de 2003 e mínima de 32 cm no P1 também em junho de 2003, com 

ciclicidade média de 1’03’’, sendo classificadas como mergulhantes.  
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Para os meses de inverno a média foi de 38,5Cm, com altura máxima de 42 

Cm para o P2 em novembro de 2003 e mínima de 30 Cm no P4 em janeiro de 2003, 

com ciclicidade média de 1’15’’, classificadas como mergulhantes.  

Correntes 

As correntes são produzidas principalmente pela ação das ondas podendo ser 

classificadas como correntes de deriva litorânea e correntes de retorno (rips).

As correntes de deriva litorânea ocorrem quando as ondas atingem o litoral 

com determinado ângulo. A incidência da onda faz-se de acordo com o referido 

ângulo, mas a retração das águas processa-se em sentido perpendicular, propiciando 

movimentação dos detritos numa trajetória em zigue-zague, cuja resultante é um 

transporte paralelo à costa (Christofolleti, 1980). 

Correntes de retorno ou rips são caracterizadas por fluxos estreitos, 

posicionados normal ou obliquamente em relação à costa, que atravessam a zona de 

surfe em direção ao mar. São alimentadas por correntes longitudinais nas 

proximidades da praia e tendem a extinguir-se logo após a zona de surfe em direção 

ao mar, formando células de circulação. Assim como as correntes longitudinais, as 

rips são efetivas no transporte de sedimento e desempenham importante papel nas 

zonas de surfe em que ocorrem, apesar de não serem necessariamente erosivas 

(Short, 1985). 

Na área de estudo as correntes superficiais apresentam velocidades que 

variam de acordo com a época do ano. Durante os meses de inverno as velocidades 

variam de 0,11 a 0,59 m/s, enquanto os meses de verão variam 0,62 a 1,36 m/s. 

Os ângulos de incidência das ondas foram medidos em todos os perfis 

durante todo o monitoramento, onde se mostraram diferenciados entre si. Para cada 

perfil foram obtidas as seguintes médias: 10º para o perfil P1, 20º para o perfil P2 e 

7º para o perfil P3.  
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Ventos

O vento assume função importante na morfogênese litorânea devido a 

formação de dunas costeiras e por gerar ondas e correntes que, juntamente com as 

marés, estabelecem o padrão de circulação das águas marinhas nas zonas litorâneas 

e sublitorâneas (Christofolleti, 1980). 

Devido as variações na direção e intensidade dos ventos o perfil praial sofre 

constante modificação, de sorte à adaptar-se às condições vigentes. O equilíbrio da 

praia é apenas temporário, estando o balanço entre erosão e deposição sujeitas a 

ciclos (Bigarella, 1978).  

No litoral setentrional do Rio Grande do Norte os ventos sopram de E e NE, o 

que é evidenciado pela direção das dunas costeiras. A distribuição preferencialmente 

sazonal nas direções dos ventos não apresentam grandes variações. 

Na região estudada, a direção preferencial dos ventos é NE, o que foi 

observado tanto nos meses de inverno como de verão, tendo como direção média 

geral entre 40º NE e 85º NE. Nos meses nos meses de verão os ventos são mais 

fortes com velocidade máxima de 12,1 m/s e mínima de 15,9 m/s. Nos meses de 

inverno os ventos foram menos fortes com 9,5 m/s e máxima de 14,3 m/s. 

Na região estudada a temperatura média da água foi de 28º C e a temperatura 

média do ar foi de 25,8º C. A umidadeativa do ar teve média de 82%. 
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VII Mapas de Sensibilidade do Litoral ao Derramamento de Óleo

VII.1 Introdução 

A Bacia Potiguar é a segunda bacia sedimentar brasileira em importância 

econômica, devido à exploração de petróleo que é feita em terra e em mar. Esta 

bacia ocupa uma região de baixa taxa de ocupação humana, tendo a maioria de 

seus ambientes naturais totalmente resguardados, diferente das demais áreas do 

sudeste do Brasil, afetadas recentemente por derramamento de óleo. 

A PETROBRAS tem aumentado suas atividades de exploração de forma 

exponencial nas últimas décadas, o que a tornou a maior produtora em terra e a 

segunda, em produção terra e mar, o que traz como conseqüência a expansão de 

toda a sua infra-estrutura de exploração e de transporte do óleo e /ou gás por 

dutos. Apesar dos constantes avanços nos sistemas de segurança operacional, a 

ocorrência de acidentes ainda é muito freqüente, tornando os derramamentos de 

óleo uma importante ameaça para a qualidade ambiental de regiões costeiras. 

O petróleo é considerado um produto perigoso e seu transporte e manuseio 

oferece riscos ao meio ambiente e segurança humana. Entre os componentes 

poluidores provenientes de petróleo destacam-se os chamados Hidrocarbonetos 

Policíclicos Aromáticos (HPAs) por contribuírem para a permanência do óleo no 

meio ambiente e por sua toxicidade, sendo absorvidos por seres vivos.  

Os acidentes com derramamento de óleo não afetam apenas as áreas de 

risco exploratório, mas são potencialmente perigosos a núcleos habitacionais, 

atividade de carcinicultura, salinas e principalmente ao ecoturismo. 

Um dos entraves ao controle da poluição e à melhoria da qualidade 

ambiental é a carência de ferramentas de menor custo, que demandem menor 

esforço amostral e que forneçam respostas mais rápidas sobre o estado do meio 

ambiente 

Para conciliar os interesses comerciais envolvidos na exploração do 

petróleo e gás, com as diretrizes de planejamento e gestão ambiental, fazem-se 
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necessário o mapeamento e a caracterização dos ecossistemas e ordenação dos 

mesmos segundo uma escala de sensibilidade ambiental, com o objetivo de obter 

melhores respostas aos derramamentos de óleo, e reduzir as conseqüências 

ambientais do vazamento além de otimizar os esforços de contenção e limpeza 

/remoção. Com esse objetivo são utilizadas as cartas de sensibilidade ambiental 

(Cartas SAO, MMA 2002) que são de fundamental importância para o 

planejamento de contingência e avaliação de danos em casos de derramamento 

de óleo e constituem uma base essencial para o direcionamento de ações de 

resposta para derramamento de óleo, uma vez que identifica as áreas com 

prioridade de preservação, permitindo um melhor direcionamento dos recursos 

disponíveis e a mobilização das equipes de proteção e limpeza. 

De acordo com a tendência mundial, a responsabilidade de elaboração de 

mapas de sensibilidade ambiental é dos órgãos governamentais. No Brasil o Art. 

28 da Lei N  9.966/2000, do órgão federal do meio ambiente (Ministério do 

Meio Ambiente – MMA), ouvida a autoridade marítima (Marinha do Brasil – 

MB), “definirá a localização e os limites das áreas ecologicamente sensíveis” que 

por sua vez, são descritas no inciso IV do artigo 2  da referida Lei como “regiões 

de águas marítimas ou interiores, definidas por ato do poder público, onde a 

preservação, o controle da poluição e a manutenção do equilíbrio ecológico 

exigem medidas especiais para a proteção e preservação do meio ambiente.” 

O mapeamento das áreas sensíveis a derramamentos de óleo será 

executado em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), órgão 

regulador da indústria do Brasil, e com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão responsável pelo controle 

ambiental e pelo licenciamento das atividades da indústria do petróleo, nos 

termos do Art. 4  da Resolução CONAMA N  237, de 19 de dezembro de 1997. 
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 VII.2  Elaboração dos Mapas de Sensibilidade do Litoral ao 
Derramamento de Óleo 

A classificação da sensibilidade ambiental da costa ao derramamento de 

óleo é baseada nas características do litoral, considerando os seguintes fatores: 

grau de exposição à energia de ondas e marés, declividade do litoral e o tipo de 

substrato. Esta classificação é representada pelo Índice de Sensibilidade do 

Litoral (ISL), que corresponde a níveis de representação, de escala de 1 a 10, 

quanto ao grau de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo para áreas do 

litoral, sendo o índice tanto maior quanto maior o grau de sensibilidade. Os 

números dessa escala não apresentam quantificação absoluta da sensibilidade ao 

óleo.

Os mapas SAO também identificam os usos humanos dos recursos 

(atividades socioeconômicas) que possam ser prejudicados por derramamentos de 

óleo ou pelas ações de resposta. Estes usos incluem: áreas de recreio e acesso ao 

litoral; áreas de pesca e maricultura, áreas especialmente protegidas (exemplo: 

reservas de vida selvagem), aqüíferos e sítios históricos e culturais, assim como 

os recursos biológicos existentes na área, incluindo plantas e animais sensíveis ao 

óleo, com informação ao nível de espécie. Principalmente as áreas sensíveis ao 

óleo, como áreas de alimentação, reprodução, berçários, habitats de nidificação e 

áreas de trânsito /rotas de migração. Estas informações complementam as 

informações necessárias para a elaboração dos mapas SAO, sendo representadas 

na forma de figuras e polígonos utilizados para representar a distribuição espacial 

das espécies e das atividades sócio-econômicas.

Alguns dos aspectos considerados na escala do ISL podem revelar um 

forte caráter sazonal e devido aos mapas de sensibilidade terem características 

gerais, os pontos que apresentam sensibilidade diferenciada ao longo do ano são 

representados com o nível máximo apresentado por aquela comunidade. 

Um importante critério condutor na elaboração dos mapas SAO é a 

sensibilidade da linha de costa que classifica as seções do litoral em habitats, de 

acordo com suas características geológicas, geomorfológicas, sensibilidade a 
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derramamentos de óleo, persistência natural do óleo e condições de limpeza 

/remoção. A geomorfologia é, também, determinante para o tipo e densidade das 

comunidades biológicas presentes na área.

Os mapas SAO devem atender a todos os níveis de derramamento de óleo, 

desde grandes derramamentos em áreas remotas (offshore), passando por 

derramamentos de porte médio a alguma distância das instalações da indústria 

(ao largo do litoral), até derramamentos localizados (em pontos específicos da 

costa).

Desta forma, os mapas SAO são utilizadas como ferramentas nas 

seguintes situações principais: 

Planos de contingência – no planejamento de prioridades de proteção, 

estratégias de contenção e limpeza /remoção, e quantificação dos recursos 

necessários ao combate de derramamentos; 

Operações de combate a derramamento de óleo – possibilitando a 

avaliação geral de danos e facilitando a identificação de locais sensíveis, rotas de 

acesso e quantificação/ localização de equipamentos de resposta; 

Planejamento ambiental – na avaliação de recursos que possam estar em 

perigo, auxiliando na identificação de locais de instalação de empreendimentos 

para a indústria de petróleo. De modo mais específico, reforça os instrumentos 

políticos e administrativos de ordenamento territorial. 

Os Índices de Sensibilidade do Litoral (ISL’s), aqui apresentados foram 

baseados nas especificações e normas técnicas para elaboração de Cartas de 

Sensibilidade Ambiental para Derrames de Óleo (Cartas SAO)  que foi baseado 

na classificação de sensibilidade do NOOA adaptado às condições costeiras do 

Brasil pelo Ministério do Meio Ambiente. 
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 VII.3  Critérios para definição dos Índices de Sensibilidade do Litoral

A classificação da sensibilidade ambiental da costa ao derramamento de 

óleo baseia-se no conhecimento das características geológicas, geomorfológicas 

das áreas do município, considerando os seguintes fatores: grau de exposição à 

energia de ondas e marés; declividade do litoral, tipo de substrato, aspectos 

biológicos agregados ao ISL e atividades sócioeconômicas. 

Grau de Exposição à Energia de Ondas e Marés 

O grau de exposição às ondas e marés condiciona a distribuição e 

diferenciação das comunidades biológicas, assim como a resposta do meio 

ambiente ao tempo de permanência do óleo, que tende a ser menor em áreas 

sujeitas a alta energia, o que causa a limpeza natural e a reconfiguração da linha 

costeira intermarés. As ondas são consideradas baixas quando são menores que 

25 cm, médias entre 25 cm e 1m e altas quando são maiores que 1 m. 

O fluxo de energia de marés também é muito significativo na 

determinação do potencial de impacto sobre os ecossistemas costeiros. As 

variações de maré juntamente com a declividade do perfil topográfico 

determinam a largura da zona intermarés que é a superfície mais propensa a ser 

contaminada.

O grau de energia influencia o tempo de permanência do óleo podendo ser 

classificados como ambientes de alto nível de energia, que apresentam ondas e 

correntes de maré fortes que removem rapidamente o óleo, em períodos de dias 

ou semanas; ambientes com níveis intermediários de energia, que apresentam 

ondas fortes apenas quando ocorre um evento de alta energia , onde a remoção 

natural do óleo pode levar vários dias até meses; e ambientes de baixa energia, 

que são regiões protegidas de ondas e correntes de maré, exceto em eventos 

ocasionais, neste caso a remoção do óleo pode levar um longo período de tempo. 
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Declividade do Litoral 

A inclinação do litoral pode ser caracterizada como alta (> 30o), moderada 

(entre 30o e 5o) e pequena ou plana (< 5o). A importância do tipo de inclinação é 

o seu efeito na reflexão e quebra de ondas.

O tempo de permanência do óleo em litorais muito inclinados é mínimo 

devido ao rompimento abrupto e reflexão das ondas, com elevadas velocidades 

de espraiamento e refluxo na encosta ou face da praia a limpeza natural da área 

atingida. 

As costas de baixa declividade estão sujeitas a níveis de energia mais 

baixos o que propicia maior tempo de permanência do óleo, como também 

apresenta uma superfície interdital que permite o estabelecimento de diversas 

comunidades biológicas. 

Tipos de Substrato 

O tipo de substrato vai determinar ou afetar parâmetros como a 

permeabilidade, mobilidade do sedimento e permanência do óleo, como também, 

a trafegabilidade na região. 

A permeabilidade do substrato está diretamente relacionada com a 

infiltração potencial isto é, quanto maiores forem o diâmetro dos sedimentos do 

substrato, sua esfericidade e a sua uniformidade, tanto mais profunda será a 

infiltração do óleo. 

O tipo de substrato também afeta a trafegabilidade. As praias de areia fina, 

que são tipicamente compactadas e duras, permitem o tráfego de equipamentos. 

Em substratos lamosos, o uso de equipamentos de limpeza ou proteção não é, em 

geral, possível, devido à sua consistência. Em substratos vegetados, tais como 

marismas e manguezais, os equipamentos de limpeza não devem ser utilizados. 

Nesses ambientes, admite-se apenas limpeza manual. 
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Aspectos Biológicos Agregados ao ISL 

A produtividade e sensibilidade biológica dos ecossistemas costeiros 

devem ser consideradas quando da classificação da sensibilidade da linha de 

costa. A geomorfologia é, também, determinante para o tipo e a densidade das 

comunidades biológicas presentes na área. Porém na realização deste trabalho 

não se fez um estudo biológico completo, os dados aqui apresentados foram 

obtidos a partir de observações das equipes em campo, com o objetivo de 

identificar as espécies animais mais comuns nas áreas, entre as quais se destacam 

conchas, tartarugas marinhas (Figura 7.1), caranguejos, aves marinhas (Figura 

7.2), estrelas do mar (Figura 7.3) e peixes. Os manguezais e marismas 

apresentam elevada diversidade estrutural e funcional, atuando, juntamente com 

os estuários, como exportadores de biomassa para as áreas adjacentes. 

Figura 7.1 – Fotografia de uma tartaruga marinha encontrada na área de 
trabalho. Foto: Armando Bezerra em 26/10/2003. 
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Figura 7.2 – Espécie de Ave Marinha comum em áreas litorâneas e estuários. Foto: 
Armando Bezerra em 22/11/2003. 

Figura 7.3 – Estrela do mar de nove pontas, comumente encontrada no perfil 2 . 
Foto: Anna Pauletti C. Rogério em 30/06/2003. 

Atividades Socioeconômicas 

As atividades socioeconômicas mais importantes na região são pesca 

artesanal, coleta de mariscos pela população ribeirinha, produção agrícola, 

exercida na porção mais continental da área, e atividades de maior porte 

representadas pelas atividades salineiras, carcinicultura e exploração de petróleo. 
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A atividade pesqueira no município é praticada por meio de embarcações 

artesanais de forma rústica com baixa produtividade, no entanto esta atividade 

vem garantindo a subsistência das comunidades do município. 

A produção agrícola é bastante restrita, produtos como feijão, mandioca, 

milho, batata doce, não são cultivados de forma satisfatória, sendo a castanha de 

caju a cultura mais rentável da região. 

A produção de sal é uma importante fonte de renda para a região litorânea 

O sal é comercializado com vários estados brasileiros e exportado principalmente 

para os Estados Unidos, África e Europa . A produção de sal vem se mantendo 

estável nos últimos anos, sendo que as pequenas variações ocorridas em alguns 

anos, foram decorrentes das irregularidades climáticas. 

A carcinicultura é uma das atividades econômicas que mais se expande no 

litoral brasileiro, sendo causadora de fortes impactos ambientais e 

socioeconômicos, ao destruir manguezais e tirar o sustento de comunidades que 

sobrevivem da pesca. A atividade afeta, sobretudo o ecossistema manguezal, 

importante na geração e produção de vida animal e na subsistência de muitas 

comunidades. As fazendas de camarão, em grande parte, modificam o fluxo das 

marés, acabando com a biodiversidade, promovem alterações no regime hídrico, 

no fluxo e disponibilidade da água, além de contaminação do lençol freático, 

muitas vezes afetando o abastecimento humano. A morte de vegetação pode ser 

observada ainda em carnaubais e caatinga, além de mata ciliar, devido à 

infiltração de água salobra.  

A área em estudo localiza-se próxima a importantes áreas produtoras de 

petróleo como Macau, Areia Branca e Mossoró, sendo esta atividade uma 

importante fonte de renda para os municípios produtores; apresentando em seu 

território áreas de ocupação da PETROBRÁS, assim como também oleodutos, 

que embora estejam localizados distantes das áreas estuarinas representam risco 

de poluição destas áreas, pois em caso de derramamento, os resíduos podem ser 

mobilizados através das drenagens. 
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Os seguintes critérios sócio-econômicos foram utilizados no delineamento 

dos índices de sensibilidade: áreas de uso recreacional, locais de coleta de 

recursos naturais, áreas de salinas e aqüicultura. 

As cartas SAO desenvolvidas pelo MMA não são cartas de evoluções 

temporais, ou seja, não desenvolvem um trabalho de mudança de sensibilidades

de uma determinada área ao longo do tempo, caracterizando diferentes cenários. 

No entanto, neste trabalho, foram gerados mapas de diferentes épocas para a 

mesma área de estudo, como objetivo de avaliar a existência de mudança 

significativa na sensibilidade do litoral do decorrer do ano. Sendo assim, foram 

escolhidas a partir dos dados apresentados no capítulo 6 duas datas distintas 

Julho de 2003 e Dezembro de 2003, representando as épocas de verão (Anexo 7) 

e inverno (Anexo 8) respectivamente. A partir desses dados gerou-se a tabela 7.1, 

onde foi possível analisar variações sazonais, que acarretaram variação no índice 

de sensibilidade do litoral. Essas variações serão analisadas as seguir de acordo 

com os perfis monitorados e com as os dados obtidos em campo ao longo do 

litoral da área em estudo.  
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Julho de 2003 

Perfil 1 

Este perfil foi classificado com o Índice de Sensibilidade do Litoral ao 

Derramamento de Óleo como 3 de acordo com os seguintes fatores : 

A altura média das ondas é 33cm, classificadas como ondas de 

altura média, direção em torno de 255o, atingindo a costa com  

ângulo de incidência de 10º . 

Correntes de maré com velocidade média de 40 cm/s. 

Ventos com média de 9,5 m/s. 

Estirâncio com inclinação baixa de 3º e largura de 143 m. Estes 

valores indicam condições de grande permanência do óleo e baixo 

poder de dispersão.

Praia com granulometria areia fina, que resulta em uma baixa 

mobilidade e baixa permeabilidade para o óleo. 

Trafegabilidade alta. 

Perfil 2 

Este perfil foi classificado com o Índice de Sensibilidade do Litoral ao 

Derramamento de Óleo como 3 de acordo com os seguintes fatores : 

A altura média das ondas é 35 cm, classificadas como ondas de 

altura média, direção em torno de 300o, atingindo a costa com 

ângulo de incidência de 20º. 

Correntes de maré com velocidade média de 30 cm/s. 

Ventos com média de 12,8 m/s. 

Estirâncio médio com inclinação muito baixa de 2º e estirâncio 

superior com inclinação moderada de 5º e uma largura de 150m. 
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Estes valores indicam condições de grande permanência do óleo e 

baixo poder de dispersão.  

Praia com granulometria areia fina, que resulta em uma baixa 

mobilidade e baixa permeabilidade para o óleo. 

Presença de berma com 40cm de altura e 9º de inclinação , esta 

atua como uma barreira natural a propagação do óleo para a zona 

de pós praia. 

Trafegabilidade alta. 

Perfil 3 

Este perfil foi classificado com o Índice de Sensibilidade do Litoral ao 

Derramamento de Óleo como 3 de acordo com os seguintes fatores : 

A altura média das ondas é 34 cm, classificadas como ondas de 

altura média, direção em torno de 320o, atingindo a costa com 

ângulo de incidência de 0º. 

Correntes de maré com velocidade média de 32cm/s. 

Ventos com média de 12,2 m/s. 

Estirâncio com inclinação baixa de 3º e largura de 182 m. Estes 

valores indicam condições de grande permanência do óleo e baixo 

poder de dispersão.

Praia com granulometria areia fina, que resulta em uma baixa 

mobilidade e baixa permeabilidade para o óleo. 

Trafegabilidade alta. 
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Dezembro de 2003 

Perfil 1 

Este perfil foi classificado com o Índice de Sensibilidade do Litoral ao 

Derramamento de Óleo como 4 de acordo com os seguintes fatores : 

A altura média das ondas é 35cm, classificadas como ondas de 

altura média, direção em torno de 270o, atingindo a costa com 

ângulo de incidência de 8º. 

Correntes de maré com velocidade média de 50 cm/s. 

Ventos com média de 15,9 m/s. 

Estirâncio com inclinação muito baixa de 2º e largura de 169 m. 

Estes valores indicam condições de grande permanência do óleo e 

baixo poder de dispersão.  

Praia com granulometria areia fina, que resulta em uma baixa 

mobilidade e baixa permeabilidade para o óleo. 

Trafegabilidade alta. 

Perfil 2 

Este perfil foi classificado com o Índice de Sensibilidade do Litoral ao 

Derramamento de Óleo como 4 de acordo com os seguintes fatores : 

A altura média das ondas é 32 cm, classificadas como ondas de 

altura média, direção em torno de 296o, atingindo a costa com 

ângulo de incidência de 24º . 

Correntes de maré com velocidade média de 40 cm/s. 

Ventos com média de 11,7 m/s. 

Estirâncio médio não pôde ter sua inclinação medida por 

apresentar-se bastante canalizado e com formação de barras 

arenosas longitudinais. Estirâncio superior com inclinação 
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moderada de 6º e uma largura de 166 m. Estes valores indicam 

condições de grande permanência do óleo e baixo poder de 

dispersão.  

Praia com granulometria areia fina, que resulta em uma baixa 

mobilidade e baixa permeabilidade para o óleo. 

Presença de berma com 70 cm de altura e 39º de inclinação, esta 

atua como uma barreira natural a propagação do óleo para a zona 

de pós-praia. 

Trafegabilidade alta. 

Perfil 3 

Este perfil foi classificado com o Índice de Sensibilidade do Litoral ao 

Derramamento de Óleo como 4 de acordo com os seguintes fatores : 

A altura média das ondas é 34 cm, classificadas como ondas de 

altura média, direção em torno de 320o, atingindo a costa com 

ângulo de incidência de 0º. 

Correntes de maré com velocidade média de 42 cm/s. 

Ventos com média de 12,1 m/s. 

Estirâncio com inclinação muito baixa de 2º e largura de 184 m. 

Estes valores indicam condições de grande permanência do óleo e 

baixo poder de dispersão.  

Praia com granulometria areia média, que resulta em uma 

mobilidade média e semipermeável ao óleo. 

Trafegabilidade baixa. 
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VII.4  Descrição dos Segmentos de Costa em Relação aos Índices de 

Sensibilidade do Litoral 

Por localiza-se próximo a importantes áreas produtoras de petróleo e por 

apresentar em seu território áreas de produção da PETROBRAS e dutos para 

transporte de óleo e gás, esta região consiste em áreas de risco ao derramamento de 

óleo, aliado a esse fator a presença de ecossistemas de alta sensibilidade torna 

imprescindíveis ações de prevenção para a área. 

Para a confecção da carta de sensibilidade do litoral para a área, foi utilizado 

o índice de sensibilidade adotado pelo Ministério do Meio Ambiente, baseados na 

classificação de sensibilidade adotados pela NOAA e adaptados para a realidade 

brasileira (Tabela 7.2). 

Tabela 7.2 – Comparação da Classificação de Sensibilidade Adotada pela NOAA com a Proposta 
para o Brasil desenvolvido pelo MMA (2002). 

ISL Classificação NOAA Classificação para a costa brasileira 

1 Molhes expostos e outras 
estruturas sólidas feitas de 
concreto, madeira ou metal, 
impermeáveis 

Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos 
Falésias em rochas sedimentares, expostas 
Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), expostas 

2 Escarpas e taludes íngremes 
de argila (barreiras) 
Plataformas de argila 
erodidas pelas ondas 

Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos 
Terraços ou substratos de declividade média, expostos (terraço ou 
plataforma de abrasão, terraço arenítico exumado bem consolidado, 
etc.) 

3 Praias de areia fina 
Escarpas e taludes íngremes 
de areia 

Praias dissipativas de areia média a fina, expostas 
Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação de 
ressacas (restingas isoladas ou múltiplas, feixes alongados de restingas 
tipo “long beach”)
Escarpas e taludes íngremes (formações do grupo Barreiras e 
Tabuleiros Litorâneos), expostos 
Campos de dunas expostas 

4 Praias de areia grossa Praias de areia grossa 
Praias intermediárias de areia fina a média, expostas 
Praias de areia fina a média, abrigadas 

5 Praias mistas de areia e 
cascalho (ou conchas) 

Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais 
Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta 
de vegetação 
Recifes areníticos em franja 
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6 Praias de cascalho (ou de 
conchas)
Enrocamentos expostos (para 
proteção da costa) 

Praias de cascalho (seixos e calhaus) 
Costa de detritos calcários 
Depósito de tálus 
Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos 
Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas 
(disformes e porosas) 

7 Planícies de maré 
(inundáveis) expostas 

Planície de maré arenosa exposta 
Terraço de baixa-mar 

8 Estruturas artificiais sólidas 
abrigadas (piers, instalações 
portuárias, molhes) 
Enrocamentos abrigados 
Escarpas abrigadas 

Escarpa / encosta de rocha lisa, abrigada 
Escarpa / encosta de rocha não lisa, abrigada 
Escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados 
Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) 
abrigados 

9 Planícies tidais (inundáveis) 
abrigadas 
Margens de rios com 
gramíneas e árvores 

Planície de maré arenosa / lamosa abrigada e outras áreas úmidas 
costeiras não vegetadas 
Terraço de baixa-mar lamoso abrigado 
Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais 

10 Pântanos salobros e salgados 
Pântanos de água doce 
(vegetação herbácea) 
Pântanos de água doce 
(vegetação de mata) 

Deltas e barras de rio vegetadas 
Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas 
Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada ao meio 
salobro ou salgado; apicum 
Marismas 
Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários) 

Costa com ISL 2 

Um traço morfológico comum no litoral da área estudada é a presença de 

arenitos de praia (Figura 7.4)paralelos à costa que atuam como dissipadores de 

energia das ondas sendo originados de sedimentos praiais consolidados por 

carbonato de cálcio. Ocorrem com freqüência, principalmente associados às pontas 

da Juburona e Ponta da Pedra Grande.  

Características - Representam áreas de costas rochosas lisas e expostas com 

declividade baixa. São comumente afetadas pela ação das ondas e /ou fortes 

correntes de maré. Apresentam substrato impermeável sem rugosidade  

Comportamento potencial do óleo / Ações de resposta – A presença desses 

arenitos de praia, em caso de acidente com derrame de óleo dificultaria a passagem 

deste para outras áreas, não haveria penetração do óleo, e a remoção dos depósitos 

de óleo na faixa de preamar, aconteceria de forma natural, devido à força das ondas. 
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Figura 7.4 – Arenitos de praia que ocorrem na Ponta da Juburona. Foto:Anna 
Pauletti C. Rogério em 21/12/2003. 

Variação do ISL 3 em Julho de 2003 para ISL 4 em Dezembro de 2003 

Perfil 1 

Este perfil foi classificado com ISL 3 em julho de 2003, aumentando para ISL 

4 em Dezembro de 2003, o que pode ser explicado a partir da análise dos seguintes 

dados:

As alturas médias das ondas tiveram pouca variação aumentando 

de 33cm no mês de julho para 35cm em dezembro. 

 As correntes de maré apresentaram aumento na velocidade que 

passou de 40 cm/s para 50 cm/s. 

Os ventos apresentaram aumento de velocidade que passou de 9,5 

m/s para 15,9 m/s. Esses dois fatores aliados possibilitariam a 

chegada do óleo na costa de uma forma mais rápida. 

 A inclinação do estirâncio diminuiu de 3º para 2º , e sua largura 

teve aumento considerável de 143 m para 169 m, valores estes 
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que indicam condições de grande permanência do óleo e baixo 

poder de dispersão.

A granulometria não variou ficando de areia fina, que resulta em 

uma baixa mobilidade e baixa permeabilidade para o óleo. 

Trafegabilidade alta. 

Perfil 2 

Este perfil foi classificado com ISL 3 em julho de 2003, aumentando para ISL 

4 em Dezembro de 2003, o que pode ser explicado a partir da análise dos seguintes 

dados:

As alturas médias das ondas tiveram diminuição passando de 

pouca variação aumentando de 33 cm no mês de julho para 33 cm 

em dezembro, o que diminuiria o poder de remoção natural por 

meio das ondas. 

 As correntes de maré apresentaram aumento na velocidade que 

passou de 30 cm/s para 40 cm/s. 

Os ventos apresentaram diminuição de velocidade que passou de 

12,8 m/s para 11,7 m/s. 

A inclinação do estirâncio superior aumentou de 5º para 6º, o que 

facilitaria uma melhor reflexão e quebra das ondas, no entanto o 

estirâncio médio no mês de dezembro apresenta-se bastante 

canalizado e com barras arenosas, o que possibilitaria uma maior 

permanência do óleo na face de praia. A largura do estirâncio 

passou de 150 m para 166 m. 

A granulometria não variou ficando em areia fina, que resulta em 

uma baixa mobilidade e baixa permeabilidade para o óleo. 

Trafegabilidade alta. 



Liliane C. A. M. Mafra Capítulo 6 135

Perfil 3 

Este perfil foi classificado com ISL 3 em julho de 2003, aumentando para ISL 

4 em Dezembro de 2003, o que pode ser explicado a partir da análise dos seguintes 

dados:

As alturas médias das ondas não tiveram variação permanecendo 

estáveis em 34 cm. 

 As correntes de maré apresentaram aumento na velocidade que 

passou de 32 cm/s para 42 cm/s, o que faria diminuir o tempo de 

chegada do óleo na costa. 

Os ventos ficaram praticamente inalterados com uma pequena 

diminuição de 12,2 m/s para 12,1m/s. 

 A inclinação do estirâncio diminuiu de 3º para 2º, e sua largura 

apresentou um pequeno aumento de 182 m para 184 m, valores 

estes que indicam condições de grande permanência do óleo e 

baixo poder de dispersão.  

A granulometria aumentou de areia fina em julho para areia média 

em dezembro, apresentando aumento da mobilidade que passou 

de baixa para média e zonas semipermeáveis ao óleo. 

Trafegabilidade passou de alta para baixa devido a granulometria 

de areia média que é menos compacta que a areia fina.. 

Área com ISL 10 (Manguezais) 

Os manguezais são classificados como o ecossistema mais vulnerável dentre 

todos os demais, sendo portanto, prioritários quanto à defesa no caso da ocorrência 

de um derramamento. O índice de sensibilidade do litoral para essas áreas é 10 (ISL 

10) - Zonas pantanosas com vegetação acima d'água. Ocorrem no estuário dos 

principais rios da área (Figura 7.5), tendo a maior parte de sua área original 

ocupados por antigas salinas e tanques de carcinicultura, no entanto nos últimos 
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anos os manguezais da área têm mostrado uma sensível recuperação, devido ao 

encerramento das atividades em algumas salinas. 

Características – Ambientes de baixa energia; substratos planos, lamosos a 

arenosos, sendo mais comuns os solos muito orgânicos lamosos; declive geralmente 

muito baixo, menor que 3 graus (zona intermarés potencialmente extensa); 

sedimento saturado com água, com baixa permeabilidade a não ser pela presença de 

orifícios feitos por animais; baixa trafegabilidade. 

Comportamento potencial do óleo / Ações de resposta – A reação do 

manguezal ao derramamento depende da quantidade e do tipo do óleo derramado, 

sua toxicidade e do tempo de permanência no ambiente. 

Figura 7.5 – Área de Manguezais classificado como ISL 10, ocorrem margeando os 
principais rios da área. Foto: Anna Pauletti C. Rogério em 23/11/2003. 

O óleo atua recobrindo as plantas o que impede as trocas gasosas, terminando 

por asfixiar os Manguezais, alguns componentes do óleo apresentam níveis de 

toxicidade tão alta que eliminam inclusive os micróbios do solo essenciais para o 

ciclo de nutrientes dos Manguezais.

O petróleo se degrada muito lentamente sob o solo, em especial o dos 

mangues, pesquisas indicam que a restauração de Manguezal atingido por óleo pode 
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levar de 10 a 50 anos. Os crustáceos que se enterram também levam o óleo para 

debaixo do solo, dessa maneira se expõem aos poluentes pondo em risco a 

alimentação humana.  

Embora não se saiba bem como, o óleo altera a ciclagem de nutrientes, a 

fotossíntese e a produção do manguezal. Isso afeta outros ambientes adjacentes, que 

dependem da fertilidade dos manguezais. As características e a dinâmica de plantas 

jovens ou recém germinadas são afetadas, e são estas que determinam o potencial de 

regeneração do ecossistema frente a perturbações e tensores, como o óleo.  

A sensibilidade dos manguezais às fontes poluidoras depende da proximidade 

destas fontes, da posição do manguezal em relação ao corpo d’água principal (mais 

interno ou mais externo), da geomorfologia da área, do nível das marés, da origem 

do óleo (derramamentos no mar ou rompimento de oleoduto em terra), da relação 

com outras fontes poluidoras e do tempo de residência do óleo no ambiente, 

determinado por fatores como a freqüência das marés, granulometria, 

geomorfologia, tipo de óleo, etc.  

Os manguezais constituem os ecossistemas mais sensíveis devido à elevada 

riqueza e valor biológico; funcionam como verdadeiras armadilhas de retenção de 

óleo; o substrato mole e a dificuldade de acesso tornam a limpeza impraticável; o 

esforço nesse sentido tende a introduzir o óleo nas camadas mais profundas e 

agravar o dano. 



C a p í t u l o  V I I I  

C o n s i d e r a ç õ e s
F i n a i s



Liliane C. A. M. Mafra Capítulo 8 138

8. Considerações Finais 

A partir dos resultados obtidos nesta Dissertação de Mestrado as seguintes 

conclusões finais podem ser apresentadas: 

A metodologia utilizada mostrou-se eficiente na análise dos 

aspectos gerais da superfície do terreno, no reconhecimento das unidades 

geoambientais, a partir do uso das imagens multiespectrais Landsat 5 TM de 

13/06/1989 e Landsat 7 ETM+ de 29/08/1998, 05/04/2001 e 29/04/2003 o que 

possibilitou a confecção dos diversos mapas temáticos: Uso e Ocupação do Solo, 

Geologia, Geomorfologia e Sensibilidade do Litoral ao Derramamento de Óleo. 

A partir da base de dados de sensoriamento remoto e 

observações de campo integradas em Sistema de Informações Geográfica foi 

possível, além da elaboração dos mapas temáticos de Geologia, Geomorfologia, a 

análise multitemporal dos mapas de Uso e Ocupação do Solo que permitiu 

quantificar as modificações ocorridas na área de estudo no intervalo de tempo 

estudado. 

A composição colorida RGB-432 permitiu a diferenciação

das espécies vegetais a partir do grau de intensidade de absorção da clorofila, 

onde foi possível distinguir quatro grupos de vegetação: mangue, caatinga, áreas 

cultivadas e vegetação interdunar. 

A composição colorida RGB-531 e a razão de bandas em 

RGB-7/3-5/3-4/3 possibilitaram delimitar as unidades geomorfológicas, assim 

como mostrou bons resultados para a identificação de unidades geológicas como 

as rochas da Formação Jandaíra e Formação Barreiras. 

A razão de bandas em RGB 7/4-5/3-4/2 mostrou bons 

resultados na diferenciação entre o mangue e as demais espécies vegetais, assim 
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como proporcionou bons resultados na diferenciação das unidades 

geomorfológicas relacionadas ao Quaternário. 

Composição RGB-1/4/5 foi utilizada para a identificação de 

áreas salinizadas que se mostram em tonalidades amareladas, devido a absorção 

dos cristais de halita nas faixas espectrais das bandas 1 (0,45-0,52 m), 4 (0,76-

0,90 m) e 5 (1,55-1,75 m).

A partir da análise da Evolução temporal das unidades geoambientais para 

a área estudada no período entre 1989 e 2003, conclui-se principalmente que: 

As áreas de dunas móveis e planícies interdunares são 

feições instáveis estando sujeitas a modificações importantes devido 

principalmente ao regime de ventos, que na área de estudo apresenta orientação 

preferencial é NE. 

A área de manguezais teve discreto aumento devido 

principalmente ao encerramento das atividades de algumas salinas e a retomada 

da proliferação da vegetação mesmo sobre o solo salinizado. 

A barra arenosa emersa apresenta uma importante evolução 

no contexto da área, que termina por ligar-se ao continente no ano de 2003. 

As áreas ocupadas por vegetação nativa, caatinga em 

diferentes níveis de densidade, sofreram importante diminuição de sua área total 

ocasionada principalmente pelo aumento da área cultivada, pois as áreas 

ocupação da PETROBRAS percentualmente não representam grande perda para 

a vegetação nativa.

A instalação dos tanques de carcinicultura que foram 

observados a partir de 2001, tiveram um ganho percentual na ordem de 13,31% 
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no intervalo de apenas dois anos. Na área de estudo estes tanques ocupam áreas 

de planície de inundação, próximas a Lagoa de Alagamar. 

Quanto à análise dos perfis de praia as variações 

morfológicas mais importantes ocorridas no Perfil 1 ocorrem quando se 

considera as variações climáticas entre verão e inverno. Para os meses de inverno 

(abril, maio, junho e julho de 2003, além de junho de 2004) observa-se a 

formação de dunas frontais, que tiveram seu volume aumentado ao longo desses 

meses. Para os meses de verão (setembro outubro, novembro e dezembro de 2003 

e também janeiro de 2004) observa-se a remobilização das dunas frontais da 

linha do Perfil 1 para SW. 

Para o Perfil 2 não se observa modificações significativas 

para os meses de inverno onde as linhas topográficas apresentam-se quase 

paralelas; contudo, para os meses de verão foi observado um grande desequilíbrio 

na sedimentação local, mostrando um perfil bastante canalizado com formações 

de grandes barras arenosas longitudinais. 

Em relação ao Perfil 3, observa-se uma ciclicidade entre os 

processos de erosão-deposição; no entanto, para esse perfil é marcante nos meses 

de verão uma erosão continuada entre os meses estudados 

A classificação da sensibilidade ambiental da linha de costa ao 

derramamento de óleo é uma importante ferramenta para a elaboração de planos 

de contigência e operações de combate ao derramamento de óleo e também no 

planejamento ambiental de áreas de risco. Esta classificação é representada pelo 

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL), que corresponde a níveis de 

representação, de escala de 1 a 10, sendo o índice tanto maior quanto maior o 

grau de sensibilidade. O trecho de costa analisado apresenta os seguintes 

compartimentos ambientais: 
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Costa com ISL 2 - Representam áreas de costas rochosas 

lisas e expostas com declividade baixa, com substrato impermeável sem 

rugosidade, marcados pelas pontas da Juburona e Ponta da Pedra Grande; nesse 

trecho a remoção dos depósitos de óleo na faixa de preamar aconteceria de forma 

natural devido à atuação das ondas. 

Costa com ISL 3 - Representam áreas com substratos 

impermeáveis, expostas, com baixa declividade, compostos por sedimentos de 

granulometria fina, este índice é observado para os meses de inverno. 

Costa com ISL 4 - Praias intermediárias de areia fina as 

médias, expostas; este índice é observado para os meses de verão, classificados 

de acordo com os dados de perfil de praia e de hidrodinâmica. 

Costa com ISL 10 - Zonas pantanosas com vegetação acima 

d'água; ocorrem, sobretudo nos estuários dos principais rios da área; são 

caracterizados como ambientes de baixa energia, de substratos planos, lamosos a 

arenosos, sendo mais comuns os solos muito orgânicos lamosos; declividade 

geralmente muito baixa, com baixa permeabilidade; trata-se de locais de difícil 

remoção em caso de derramamento de óleo por se tratar de áreas muito 

protegidas.

A área de estudo trata-se de uma área instável, com intensa 

dinâmica costeira, sendo assim o monitoramento ambiental é de extrema 

importância no que diz respeito ao planejamento urbano e a gestão ambiental. 

Portanto recomenda-se a continuidade do monitoramento ambiental de perfis de 

praia e coleta de dados hidrodinâmicos e informações espacializadas por imagens 

de satélite de alta resolução, para melhoria da compreensão da ciclicidade 

inerente desta faixa costeira. 



C a p í t u l o  I X  

R e f e r ê n c i a s
B i b l i o g r á f i c a s



Liliane C. A. M. Mafra                                          Capítulo 9                                                                            143

Referências Bibliográficas 

Alheiros, M. M. & Lima Filho, M. F. 1991. A Formação Barreiras. In: Estudos 
Geológicos. Universidade Federal de Pernambuco. Série B, vol. 10, 77-88. 

Almeida, F.F.M.; Hasui, Y.; Brito Neves, B.B.; Fuck, R.A. 1977. Províncias 
Estruturais Brasileiras. In: Simpósio de Geologia do Nordeste, 2, Campina 
Grande, Anais, P. 242-258. 

Alves, A.L. 2001. Cartografia Temporal e Análise Geoambiental da Dinâmica da 
Foz do Rio Piranhas-Açu, Região de Macau, com base em Imagens Landsat TM 
5. Natal - UFRN/DG – Dissertação de Mestrado. 

Araripe, P.T. & Feijó, F. 1994. Bacia Potiguar. Boletim de Geociências da 
PETROBRÁS. 8(1):127-141. 

Araújo, A. B. – 2003 – Análise e Caracterização da Dinâmica da Foz do Rio Apodi, 
Região de Areia Branca/RN, com Base na Cartografia Temática Multitemporal 
de Produtos de Sensoreamento. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, Relatório de Graduação, 108p. 

Bigarella, J. J.; R. D. Becker; D. J. de Matos;. Werner 1978. A Serra do Mar e a 
porção oriental do Estado do Paraná. Um problema de segurança ambiental e 
nacional (contribuição à geografia, geologia e ecologia regional). Curitiba, 
governo do estado do Paraná, Secretaria de Estado do Planejamento – 
Associação de Defesa e Educação Ambiental (ADEA). 248 pp. 

Caldas, L.H. de O.-1996-Geologia Costeira da Região de São Bento do Norte e 
Caiçara, Litoral Potiguar. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
Relatório de Graduação, 83p. 

Caldas, L.H.O. – 1998 – Estudo geológico e geofísico da Falha de Carnaubais, 
Bacia Potiguar – RN, implicações neotectônicas. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, Dissertação de Mestrado, 89p. 



Liliane C. A. M. Mafra                                          Capítulo 9                                                                            144

Costa Neto, L.X. – 1985 – Geologia da Área entre Macauzinho e Boa Vista – Sul de 
Macau – RN. Relatório de Graduação do Curso de Geologia da UFRN, Natal. 
191 p. 

Cremonine,O.A – 1993. Caracterização estrutural e evolução tectônica da área de 
Ubarana, porção submersa da Bacia Potiguar, Brasil. Departamento de Geologia 
da Universidade federal de Ouro Preto, Dissertação de Mestrado, 143p. 

Cremonine O.A – 1995- A Reativação Tectônica da Bacia Potiguar no Cretácio 
Superior. In:Simpósio Nacionaldos Estudos Tectônicos, 5, Gramado/RS, Anais,
1:277-280. 

Cremonine, O.A. & Karner, G.D. 1995. Soerguimento termal e erosão na Bacia 
Potiguar submersa e seu relacionamento com a evolução da margem equatorial 
brasileira. In: SBG, Simpósio de Geologia do Nordeste, 16, Recife, Boletim 14, 
181-184. 

Christofoletti, A. 1980. Geomorfologia. 2ed. São Paulo, Edgard Blücher. 

Cunha, S.B. & Guerra, A.J.T. 1996. Geomorfologia: Exercícios, Técnicas e 
Aplicações. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 345p. 

FAO, 1982. Management and utilization of mangroves in Asia and the Pacific. FAO 
Environment Paper No 3, Roma, 160p. 

Folf, R.L. & Ward, W.C. 1957. Brazos Riverbar: astudy in the significance 

of grain size parameters. J. Sed. Petrol., 27:3-26. 

Françolin, J.B.L.; e Szatmari, P., 1987. Mecanismo de rifteamento da porção 
oriental da Margem Norte Brasileira. Revista Brasileira de Geociências, 
17(2):196-207.

Gomes, J.C.R., Gatto, C.M.P.P., Souza, G.M.C., Luiz, D.S., Pires, J.L. &
Teixeira, W., 1981. Mapeamento Regional. In: Brasil, Ministério de Minas e 



Liliane C. A. M. Mafra                                          Capítulo 9                                                                            145

Energia. Projeto RADAMBRASIL. Folhas SB 24/25 – Jaguaribe/Natal. Rio de 
Janeiro/RJ (Levantamnento dos Recursos Naturais, 23), p. 27-176. 

Guedes, L.S. 2002a. Monitoramento Geoambiental do Estuário do Rio Paraíba do 
Norte – PB, por meio da Cartografia Temática Digital e de Produtos de 
Sensoriamento Remoto. Departamento de Geologia, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Natal - RN, Dissertação de Mestrado, 91 p. 

Guedes I.M.G. 2002b. Mapeamento da área de influência dos dutos de gás e óleo do 
Pólo de Guamaré (RN). Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, Relatório de Graduação, 78 p. 

Guerra, A. J. T.& da Cunha, S.B. 1995. Geomorfologia: uma atualização de bases 
e conceitos. 2ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

Grigio, A. M.- 2003 – Aplicação do Sensoreamento Remoto e Sistema de 
Informação Geográfica na Determinação da Vulnerabilidade Natural e 
Ambiental do Município de Guamaré/RN: Simulação de Risco ás Atividades da 
Indústria Petrolífera. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
Dissertação de Mestrado,210p. 

IDEMA, 1999. Informativos Municipais: Mossoró, Grossos e Tibau. Secretaria de 
Planejamento e Finanças, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente – IDEMA. 

IDEMA, Diagnóstico e Vunerabilidade ambiental dos estuários do litoral norte e 
seus entornos. Instituto deDesenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – 
IDEMA. Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico dosEstuários do Estado 
do Rio Grande do Norte e dos seus Entornos. Amaro, V.E. (Coordenador). 
Relatório Final.Natal/RN. 2002. 

Jardim de Sá, E.F. – 1984 – Evolução Proterozóica da Província da Borborema. 
Atas XI Simp. Geol. NE, p. 297-316. 

Jardim de Sá, E.F. – 1994 – A Faixa Seridó (Província Borborema, Nordeste do 
Brasil) e seu Significado Geodinâmico na Cadeia Brasiliana/Pan-Africana. UNB, 
Tese de Doutorado, Brasília, 803p. (Inédito). 



Liliane C. A. M. Mafra                                          Capítulo 9                                                                            146

Komar, P.D.1976. Beach Process and Sedimentation. Prentice Hall,429p. 

Lima Neto, F.F. 1994. Geologia da Bacia Potiguar e de suas acumulações de 
petróleo. PETROBRAS/DEBAR, Natal. Inédito. 164 p. 

Mabesoone, J.M. – 1994. Sedimentary basins of Northeast Brazil. Special 
publication 2. Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro 
Preto, 310p. 

Mabesoone, J. M.; Campos e Silva, A.; Beurlen, K. 1972. Estratigrafia e origem 
do grupo Barreiras em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. In.: Revista 
Brasileira de Geociências, 2:173-188. 

Matos, R.M.D. – 1992a – The Northeast Brazilian Rift System. Tectonics.
11(4):766-791.

Matos, R.M.D. – 1992b – Deep seismic profiling basin geometry and tectonic 
evolution of intracontinental rift bases in Brazil. Cornell University, United 
States, Doctor Philosophy Thesis, 276p. 

Matos, R.M.D. – 1994. The Northeastern Brazilian rift system . Tecnonics 11 (4): 
767-790 

Mayer, E. 1974. Estratificação preliminar na Plataforma Continental da Bacia 

Potiguar, Rio Grande do Norte. PETROBRAS, Rio de Janeiro, Relatório Interno. 

Miranda, F.M. – 1983 – Geologia da Área de Macauzinho, Litoral Norte do Estado 
do Rio Grande do Norte. Relatório de Graduação do Curso de Geologia da 
UFRN, Natal. 130 p. 

MMA. 2001. Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração de Cartas de 
Sensibilidade Ambiental para Derrames de Óleo. 



Liliane C. A. M. Mafra                                          Capítulo 9                                                                            147

MMA. 1996. Macrodiagnóstico de Zona Costeira do Brasil na Escala da União. 
Brasília 

MMA - 2002. Especificações e Normas Técnicas para Elaboração de Cartas de 
Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo. Ministério do Meio 
Ambiente, Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos, 
Programa de Proteção e Melhoria da Qualidade Ambiental, Projeto de Gestão 
Integrada dos Ambientes Costeiro e Marinho. 

Monteiro, M. C. & Faria, R. T. 1988. Planície de Maré no poço 9-MO-13-RN, 
Formação Jandaíra - um exemplo do passado. Rio de Janeiro, PETROBRAS, 
Relatório interno. 

NATRONTEC. 1998. Estudo de Impacto Ambiental para implantação do Pólo Gás-
Sal no Município de Macau-RN. Diagnóstico, Análise de Impactos e Programa 
de Gestão Ambiental, Relatório Final. Rio de Janeiro/Natal.

Neves, C.A.O. – 1987 – Análise regional do trinômio geração-migração-acumulação 
de Hidrocarbonetos na Sequência Continental Eocretácea da Bacia Potiguar 
emersa, NE do Brasil. Departamento de Geologia da Universidade Federal de 
Ouro Preto, Ouro Preto, Dissertação de Mestrado, 71p. 

Nimer, E. – 1972 – Climatologia da região Nordeste do Brasil –Introdução a 
Climatologia dinâmica. Revist Brasiuleia de geografia, Rio de Janeiro, 34 (2): 3-
51. 

NOOA. 1997. Environmental Sensitivity Index Guidelines, Version 2.0. NOOA 
Technical Memorandum NOS ORCA 115. Seattle: Hazardous Materials 
Response and Assessment division, Nacional Oceanic and Atmospheric 
Administration. 79 pp. + appendices/Inland Waters. 

NOOA COASTAL SERVICE CENTER, 2002. Overview  of change analysis 
statistics.  

Disponível em www.csc.nooa.gov/products/sccoasts/html/scmatrix.htm. 



Liliane C. A. M. Mafra                                          Capítulo 9                                                                            148

Oliveira, D.C. – 1992 – O papel do enxame de diques Rio Ceará Mirim na evolução 
tectônica do Nordeste Oriental (Brasil): implicações na formação do Rifte 
Potiguar. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Dissertação de 
Mestrado, 172p. 

Sampaio, A.V. & Schaller, H. 1968. Introdução à estratigrafia  da Bacia Potiguar. 

PETROBRAS, Bloetim Técnico. 11(1): 19-44. 

Short,A.D. 1985. Rip-current type, spacing and persistence, Narrabeen Beach, 
Australia. Marine Geology,65: 47-71. 

Short, A. D. 1979. Three dimensional beach stage model. Journal of 

Geology, 87: 553-571. 

Sial, A.N. 1976. The Rio Grande do Norte alcalli-olivine-basalt association, 
Northeast Brazil. Revista Brasileira de Geociências. 6(1): 1-14. 

Silva, C.G. – 1991 –Holocene stratigraphy and evolution of the Açu River Delta, 
Rio Grande do Norte State, Northeast Brazil. Buke University, United States, 
Doctor Philosophy Theses, 359p. 

Silveira I.M. 2002. Estudo evolutivo das condições ambientais da região costeira do 
município de Guamaré – RN. Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Dissertação de Mestrado, 
172p.

Souto, M.V.S – 2004 –Análise Multitemporal dos Elementos Geoambientais da 
Região da Ponta do Tubarão, Área de Influência dos Campos Petrolíferos de 
Macau e Serra, Município de Macau/RN. Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Natal, Dissertação de Mestrado, 112p. 

Souza, S.M. – 1982 – Atualização da litoestratigrafia da Bacia Potiguar. In: SBG, 
Congresso Brasileiro de Geologia, 32, Salvador, Anais, 5:2392-2406.



Liliane C. A. M. Mafra                                          Capítulo 9                                                                            149

Suguio, K. 1998. Dicionário de geologia sedimenta e áreas afins. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil. 1222 p. 

Srivastava, N.K.; Corsino,A.R – 1984 – Os carbonatos de Touros: Petrografia e 
estratigrafia. In: Simpósio de Geologia do Nordeste, 11, Recife, Atas, P. 165-
176. 

Tabosa, W.F., 2002. Monitoramento Costeiro das Praias de São Bento do Norte e 
Caiçara do Norte / RN. – Natal – UFRN – Programa de Pós-graduação em 
Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Dissertação de Mestrado. 

Tessler, M.G. & Mahiques, M.M.; 2001. Processos Oceânicos e a Fiksiografia dos 
Fundos Marinhos. Decifrando a Terra. 270-275 p. 

Vilaça, J. C.; Nogueira, A. M. B.; Silveira, M. I. M.; Carvalho, M. F.; Cunha, E. 
M. S. 1986. Geologia ambiental da área costeira de Ponta de Búzios a barra de 
Maxaranguape-RN. In.: Simpósio de Geologia do Nordeste, 12, Atas. Fortaleza, 
10:220-227.

Wright, L. D.; Short, A. D. & Green, M. O. 1985. Short-term changes in the 
morphodynamic states of beaches and surf zones: an empirical predictive model. 
Marine Geology, 62: 339-364. 

Wright, L. D.; Guza, R. T. & Short, A. D. 1982a. Dynamics of a highenergy 
dissipative surf zone. Marine Geology, 45: 41-62. 


