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“Run, rabbit run. Dig that hole, forget the sun. And when 

at last the work is done. Don’t sit down it’s time to dig 

another one.” 

Pink Floyd 
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RESUMO 

 

Na região litorânea do Ceará, entre os municípios de Acaraú e Itapipoca, foram 

identificados treze sítios contendo indicadores do nível relativo do mar, sendo seis 

destes datados por luminescência opticamente estimulada (LOE) e radiocarbono. As 

idades obtidas suportam que foram formadas praias progradantes na área de estudo. Na 

parte oriental, ocorrem praias em depósitos de planície costeira, enquanto que um 

sistema laguna/barreira com paleomanguezais ocorre na parte ocidental da área de 

estudo. Em ambos os casos os depósitos costeiros progradam de leste para oeste. Foram 

identificados níveis de mar mais alto que o atual entre: (a) 3.110-2.830 anos cal. AP; (b) 

1.830 anos AP (LOE) - 1.490 anos cal. AP; (c) entre 1.240-1.060 anos cal. AP; (d) 845-

715 anos AP (LOE). Desde então o nível do mar sofreu um abaixamento até o nível 

atual. As variações do nível do mar são interpretadas como respostas a alterações no 

padrão de circulação marinha e não excluímos possíveis perturbações tectônicas na 

bacia da margem continental. Os indicadores do nível relativo do mar para litoral oeste 

do Ceará apresentam-se diferente das outras curvas construídas no litoral do nordeste, 

sugerindo que os fatores locais citados acima contribuíram para flutuações do nível do 

mar. 

 

Palavras-Chave: Variação do Nível do Mar, Evolução Costeira, Holoceno, Carbono 

14, Luminescência Opticamente Estimulada. 
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ABSTRACT 

 

In the coastal region of Ceará, between the municipalities of Acaraú and Itapipoca, 

thirteen sites were identified containing indicators of relative sea level, six of these 

being dated by optically stimulated luminescence (OSL) and radiocarbon. Ages 

obtained supports that were formed prograding beaches in the study area. In the eastern 

portion, beaches in coastal plain deposits occur while a system lagoon/barrier 

paleomangrove occurs in the western portion of the study area. In both cases the coastal 

deposits prograde from east to west. Higher sea levels were identified between the 

current: (a) 3.110-2.830 cal. yr. BP; (b) 1.830 yr. BP (OSL) - 1.490 cal. yr. BP; (c) 

between 1.240-1.060 cal. yr. BP; (d) 845-715 yr. BP (OSL). Since then the sea level 

suffered by lowering the current level. Variations in sea level are interpreted as 

responses to changes in the pattern of marine circulation and do not exclude possible 

tectonic disturbances in the basin of the continental margin. The indicators of relative 

sea level west coast of Ceará present differently from other curves constructed in the 

coastal northeast, suggesting that local factors mentioned above contributed to sea level 

fluctuations. 

 

Keywords: Sea Level Changes, Coastal Evolution, Holoceno, Carbon 14, Optically 

Stimulated Luminescence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Apresentação e Área de Estudo 

 

Grande parte do conhecimento acerca da evolução costeira durante o 

Holoceno tem como base a datação de indicadores do nível relativo do mar. A datação 

destes indicadores fornece informações importantes acerca da deposição e evolução dos 

depósitos costeiros. 

As últimas décadas testemunharam um acréscimo significativo dos estudos 

da variação do nível relativo do mar no litoral brasileiro, bem como da sua evolução 

durante o Holoceno. Apesar do progresso em estudos recentes sobre variações do nível 

do mar durante o Holoceno na costa brasileira, os dados disponíveis na literatura sobre o 

litoral do Ceará são praticamente inexistentes. 

Assim, a escolha da área de estudo (Figura 1.1) se deu no litoral oeste do 

Ceará, mais precisamente entre latitudes 2°45’S-3º40’S e longitudes 38º45’W-41°W, 

entre os municípios de São Gonçalo do Amarante e Camocim, que se estende por cerca 

de 260 km da costa em uma direção aproximadamente leste-oeste. O acesso à área de 

estudo, a partir de Fortaleza, é feito pela rodovia BR-222 e posteriormente a rodovia 

CE-085, e várias rodovias estaduais que dão acesso ao litoral. 

 

 

Figura 1.1. Mapa de localização da área de estudo. Imagem LandsatTM7, composição 

RGB321. 
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1.2. Justificativa e Objetivos 

 

A variação do nível do mar é um tema de suma importante uma vez que a 

maioria da população mundial reside em zonas litorâneas. A caracterização da variação 

do nível do mar de uma zona litorânea é de extremo valor, pois possibilita o 

planejamento a possíveis zonas de risco à habitação humana. 

Além do mais, o tema traz relevantes contribuições à geologia Quaternária 

do Ceará, podendo-se citar: identificação e datação de níveis marinhos poucos 

registrados na literatura atual; mapeamento geológico e geomorfológico em depósitos 

praiais, eólicos e rochas da Formação Barreiras; e datações por radiocarbono em 

depósitos praiais e luminescência opticamente estimulada em depósitos praiais e 

eólicos. 

O objetivo desse trabalho é descrever os indicadores da variação relativa do 

nível do mar entre os municípios de São Gonçalo do Amarante e Camocim, litoral oeste 

do Ceará, e construir uma história dos processos deposicionais durante os últimos 3.000 

anos ocorridos no segmento costeiro estudado. Para isto, enumeram-se alguns objetivos 

específicos: 

• Caracterização dos depósitos holocênicos fracamente cimentados 

(depósitos praiais e eólicos) e pliocênico-miocênicos (Formação Barreiras) sob o ponto 

de vista litológico, processos deposicionais e cronoestratigráfico; 

• Identificação de indicadores de paleoníveis marinhos; 

• Contextualizar cronologicamente cada unidade; 

• Compreender as questões relativas às prováveis causas dos níveis de mar 

mais alto que o atual; 

• Mapeamento de falésias; 

• Explicar a evolução da planície costeira durante o Holoceno tardio. 

  

1.3. Contexto Geográfico e Contexto Geológico Regional 

 

Em sua maior parte, a costa estudada exibe barreiras progradantes, esporões, 

campos de dunas e ambientes de manguezais (Hesp et al., 2009). A costa oeste do Ceará 

encontra-se sob a influência de um regime climático tropical quente semiárido brando 

com temperatura média anual de 26°C a 28°C, com máximas de 32°C e mínimas de 
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19°C (FUNCEME, 2007), e precipitação que varia de 800 a 2.000 mm/ano 

(FUNCEME, 2011). A área é drenada por cursos d’água efêmeros, com alguns rios 

maiores, planícies de maré, lagoas e lagunas. O regime eólico no litoral cearense é 

marcado pela ação dos ventos alísios principalmente de SE, mais ativos durante o 

período de julho a dezembro, com uma velocidade média da ordem de 8 m/s (Claudino 

Sales, 1993; Maia, 1998). Os ventos alísios de NE têm menor velocidade, da ordem 

média de 3,5 m/s, e atuam, sobretudo, durante janeiro a junho. Ao longo de todo o ano, 

ocorre ainda a penetração de alísios de E (Claudino Sales et al., 2006). O regime de 

marés na região pode ser caracterizado como de mesomarés com periodicidade 

semidiurna, ou seja, com um intervalo de 12 horas e 25 minutos entre dois níveis de 

maré alta. A amplitude média registrada por marégrafo (Terminal Portuário do Pecém) 

tem oscilações aproximadas entre -20 e 320 cm em relação ao nível médio do mar, com 

valores médios da ordem de 147 cm (Marinha do Brasil, 2012). 

O embasamento da área é constituído por rochas pré-cambrianas, 

principalmente por gnaisses, xistos, quartzitos, migmatitos e granitos (Brito Neves et 

al., 2000). O embasamento cristalino é recoberto predominantemente pela Formação 

Barreiras de idade miocênica e pliocênica composta, sobretudo por arenitos argilosos 

lateritizados e ortoconglomerados de cimentos ferruginosos (Cavalcante et al., 2003). 

Sobre a superfície frequentemente erosiva do topo da Formação Barreiras encontram-se 

os sedimentos quaternários de origens eólica, aluvial, lagunar e praial. Um mapa 

simplificado da geologia local é apresentado na Figura 1.2. 

Carvalho et al. (2008) descreveram os eolianitos da área de estudo como 

produtos de um rebaixamento do nível relativo do mar, uma vez que os carbonatos 

biogênicos, responsável pela cimentação destes sedimentos, ficaram expostos a ação 

eólica sendo transportado para a zona costeira e formando as dunas que hoje são 

observadas como eolianitos. 

Vasconcelos e Barnabé (2011) descreveram seis fácies principais que 

compõem o empilhamento estratigráfico da área (Tabela 1.1). Segundo estes autores, 

afloram na área de pesquisa rochas dos ambientes praial e eólico evidenciando 

marcadores do nível do mar mais alto que atual. Tal trabalho foi aperfeiçoado por 

Mesquita e Silva (2012) descrevendo importantes novidades para a classificação 

faciológica das rochas aflorantes na área (Tabela 1.2). Estes autores descreveram que os 

eolianitos aflorantes na área de pesquisa são produtos de dunas frontais e que os 

mesmos apresentam uma progradação de leste para oeste, bem como as rochas praiais. 
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Figura 1.2. Mapa geológico simplificado da área de pesquisa (escala original 1:500.000 

modificado de Cavalcante et al., 2003). 

 

Tabela 1.1.  Classificação faciológica das rochas aflorantes na área de estudo de acordo 

com Vasconcelos e Barnabé (2011). 

Código Descrição Interpretação 

Ac Arenito muito grosso a conglomeráticos com bioclastos. Face de Praia 

Agfb 
Arenito muito grosso a fino com bioclastos e estratificação 

cruzada de baixo ângulo. 
Antepraia 

Amfc Arenito médio a fino com estratificação convexa em cunha. Duna Dômica 

Amb 
Arenito médio com estratificação de baixo ângulo ou 

estratificação plano-paralela. 

Interduna seca e 

Núcleo da Duna 

Ambp Arenito médio com estratificação cruzada bipolar. Duna Longitudinal 

Ami 
Arenito médio com estratificação plano-paralela ou cruzada 

contendo icnofósseis. 

Duna Longitudinal 

Vetegatada 

 

Tabela 1.2. Classificação faciológica das rochas aflorantes na área de estudo de acordo 

com Mesquita e Silva (2012). 

Código Descrição Interpretação 

ACba 
Arenito conglomerático com matriz grossa a fino com 

bioclastos e estratificação de baixo ângulo. 
Face Praial 

AMc 
Arenito médio a fino com estratificação convexa 

cuneiforme. 
Duna Frontal 

AC Argilito carbonoso. Duna Frontal 
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AMba 
Arenito médio com estratificação tangencial a base, baixo 

ângulo ou plano-paralela. 
Duna Frontal 

AMcz 
Arenito médio com estratificação cruzada com superfície de 

truncamento em “z”. 
Duna Frontal 

AMcar 
Arenito médio, com estratificação plano-paralela ou cruzada 

de alto ângulo e icnofósseis 
Duna Frontal 
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2. REVISÃO DA VARIAÇÃO DO NÍVEL RELATIVO DO MAR DURANT E O 

HOLOCENO 

 

As primeiras citações ao paleonível do mar no Brasil datam de 1841, 

quando C.R. Darwin descreveu as rochas praiais do litoral de Pernambuco como 

evidências de flutuações do nível do mar durante o Quaternário, no Brasil. Estudos mais 

detalhados sobre as variações do nível do mar no Brasil foram publicados por Lamego 

(1940), Bigarella (1946), Maack (1947, 1949) e Almeida (1955). Entretanto, somente 

no começo da década de 1960, Van Andel e Laborel (1964), Bigarella (1965, 1971), 

Bigarella e Sanches (1966), Delibrias e Laborel (1969) e Laborel (1969) publicaram as 

primeiras datações por radiocarbono, permitindo interpretações temporais e espaciais 

mais confiáveis de paleonível do mar no Brasil. De acordo com Delibrias e Laborel 

(1969), o nível do mar chegou a sua atual posição 6.000 anos AP, em seguida, levantou-

se a 3 m acima do nível do mar moderno em 4.500 anos AP. Desde então, o nível do 

mar caiu gradualmente com o tempo até o nível moderno. Até meados da década de 

1970, tais pesquisas ainda eram escassas (Martin e Suguio, 1975; Suguio, 1977; 

Bittencourt et al., 1979). 

Elaborada por Martin et al. (1979), a curva de Salvador (Figura 2.1 A) 

mostra que o nível do mar começou a subir acima do atual pouco antes de 7.000 anos 

AP e alcançou 5 metros acima do nível do mar moderno há cerca de 5.100 anos AP, 

recentemente calibrado para 5.560 cal. anos AP (Martin et al., 2003). Além do mais, 

duas oscilações negativas, entre 4.200-3.700 e 2.600-2.200 cal. anos AP, foram 

propostas. Dominguez et al. (1990) propuseram uma curva do nível do mar para o 

litoral norte de Salvador. Eles concluíram que a região foi submetida a um aumento do 

nível relativo do mar, causado, principalmente, pelo aquecimento global durante o 

máximo termal do holoceno. 

Recentemente, dois trabalhos analisaram as idades e posição em relação ao 

nível médio do mar dos depósitos litorâneos recentes. Bezerra et al. (2003) 

apresentaram 48 datações das conchas de moluscos, turfas, recifes de coral e 

vermitídeos incrustados em rochas praiais ao longo de transectos litorâneos no Rio 

Grande do Norte, um leste-oeste e outro norte-sul. Nesse trabalho foi elaborada uma 

curva envelope para a variação do nível do mar na região (Figura 2.1 B). Observam-se 

nela períodos de nível do mar mais alto que atual aos 7.100-5.800 anos cal. AP, 2.100 

anos cal. AP e 1.100 anos cal. AP. Tais variações foram interpretadas como respostas a 
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alterações no padrão de circulação marinha e perturbações tectônicas. No segundo 

trabalho, Caldas et al. (2006) apresentaram 17 datações ao longo do litoral norte do Rio 

Grande do Norte. Nesse trabalho foi elaborada uma curva para a variação do nível do 

mar que aponta que o nível de mar mais alto ocorreu entre 6.000-5.900 anos cal. AP 

após a qual o nível do mar sofreu um abaixamento até o nível atual (Figura 2.1 C). Os 

autores associam essa queda linear como um possível produto de sifão equatorial do 

oceano. 

 

 

Figura 2.1. Gráfico altura vs idade de algumas curvas de variação do nível do mar no 

litoral do Nordeste brasileiro: (A) a curva de Salvador (Martin et al,. 2003), (B) a curva 

envelope do Rio Grande do Norte (Bezerra et al,. 2003), (C) com a curva do norte do 

Rio Grande do Norte (Caldas et al,. 2006) e (D) curva de Pernambuco-Paraíba (Suguio 

et al., 2013). 

 

No litoral oeste do Ceará, mais precisamente, na vila de Jericoacara, Irion et 

al. (2012), descreveram indicadores do nível relativo do mar (NRM) em 1 km de costa. 

Estes autores concluíram que o nível do mar mais alto que o atual durante os últimos 

7.000 anos não ocorreu para o segmento costeiro estudado, uma vez que ao longo da 

costa não foram encontrados rochas praiais acima do nível da maré sizígia. Os mesmo 

autores ainda concluem que estas observações coincidem com descrições realizadas 

durante viagens de campo ao longo de 500 km de comprimento de costa entre Ponta 

Grossa e da fronteira com o Piauí de costa não são observados rochas praiais acima do 

nível do mar atual. Finalmente, Suguio et al. (2013) apresentaram 25 registros de 
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variação do nível do mar ao longo dos estados de Pernambuco e Paraíba e análises 

diatomológicas e palinológicas de um testemunho de um lago a sudoeste de Recife. A 

curva elaborada por este autores mostra que para a costa estudada o nível do mar atingiu 

o nível atual em ~ 7.400 anos cal. AP. Entre 4.000-5.000 anos cal. AP, foi atingindo o 

nível máximo de ~ 3 m acima do nível atual (Figura 2.1 D). A partir disso o nível do 

mar caiu até a posição atual. 

Apesar do progresso em estudos recentes sobre variações do nível do mar 

durante o Holoceno na costa brasileira, tais estudos se concentram entre o litoral de 

Touros (RN) até a costa do Rio Grande do Sul (e.g. Bezerra et al., 2003; Caldas et al., 

2006; Suguio et al., 2013). Poucos são os estudos que descrevem tais variações no 

litoral cearense (e.g. Irion et al., 2012; Meireles et al., 2005; Meireles et al., 1997). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Pesquisa Bibliográfica 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica sobre os seguintes temas: depósitos sedimentares praiais, manguezais e 

eólicos; geologia de rochas sedimentares (textura, composição e classificação); fácies 

sedimentares (principais estruturas sedimentares geradas, zonas de deposição e modelos 

propostos). 

Em relação aos depósitos praiais, foi adotada a classificação morfológica 

baseada em McCubbin (1982) apud Suguio (2003), conforme a Figura 3.1. Este autor 

considera um perfil de praia dividido em pós-praia (backshore), antepraia (foreshore) e 

face litorânea (shoreface). Suguio (2003) descreveu as feições morfológicas de uma 

praia da seguinte maneira: a pós-praia estende-se desde a crista praial até o sopé da 

escarpa praial. Originalmente, é inclinada para a escarpa praial, mas como ela é lavada 

com certa frequência durante as marés extraordinárias, pode tornar-se suavemente 

inclinada para o mar; A antepraia corresponde à parte situada entre o limite superior da 

preamar e a linha de baixar-mar ordinária e apresenta-se sempre inclinada suavemente 

para o mar dando origem a estratificações cruzadas de baixo ângulo; A face litorânea 

estende-se do limite inferior da antepraia ou nível de maré baixa ordinária até a 

profundidade de 6 a 20 m ou além da zona de arrebentação. 

 

 

Figura 3.1. Perfil generalizado de praia costa afora, mostrando as terminologias usuais 

aplicadas a feições e zonas morfológicas principais (baseado em McCubbin, 1982 apud 

Suguio, 2003). N.M.P.M - Nível Médio de Preamar. N.M.B.M - Nível Médio de Baixa-

mar. 
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Ainda nessa etapa foi realizada uma pesquisa sobre os mapas 

confeccionados para o segmento costeiro estudado e áreas adjacentes, bem como a 

aquisição de imagens de satélites e a confecção um modelo digital do terreno a partir de 

imagens SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), visando à identificação de 

paleofalésias. 

 

3.2. Trabalho de Campo 

 

A partir de um mapeamento geológico em escala 1:25.000, foram 

identificados treze sítios contendo indicadores de nível relativo do mar mais alto que o 

atual ao longo da costa oeste do Ceará. Foram levantadas seções colunares e tais 

indicadores foram nivelados a partir da base dos depósitos utilizando as previsões de 

maré fornecidas pela Marinha do Brasil (Marinha do Brasil, 2012) em relação ao 

Terminal Portuário do Pecém. O nivelamento foi possível com o auxílio de um nível a 

laser FG-L3 (Freiberger Prazisionsmechanik), receptor Apache Cyclone Laser Detector 

(Figura 4.1 A e B). O procedimento padrão para a utilização do nível eletrônico foi 

realizado a partir de uma instrumentação dividida em duas partes: uma fonte geradora 

de sinal a partir de um prisma óptico com 600 RPM de revolução e um receptor 

acoplado a uma régua retrátil, de onde foram extraídas as medidas de nível. Dessa 

maneira foi possível calcular o nível do espraiamento medido e somá-lo ao nível do mar 

em uma hora “x” de um dia “y” e corrigi-lo em relação ao atual nível médio do mar 

(147 cm). Assim a equação da altitude da amostra em relação ao atual nível médio do 

mar pode ser expressa como (Eq. 1): NV = (NEM + NM) – 147 cm (1), onde: NV - 

Nível Corrigido; NEM - Nível do Espraiamento Medido; NM - Nível do Mar; 147 - 

Atual nível médio do mar. 

As coordenadas dos sítios visitados foram obtidas por um dispositivo de 

posicionamento global de bolso com precisão podendo chegar a 1 m. Os corpos de 

rochas praiais foram dimensionados em termos de comprimentos, largura e espessura 

com a utilização de fita métrica e trena (Figura 4.1 C). 

Posteriormente, foi realizada uma amostragem para datações LOE 

(Luminescência Opticamente Estimulada) pelo protocolo SAR (Single Aliquot 

Regeneration) em virtude da possibilidade dos indicadores do nível do mar ser de idade 

pleistocênica (ver item 3.3). Constatada a idade holocênica das rochas praiais foram 

coletadas amostras de conchas de moluscos em bom estado de preservação e fragmentos 
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de madeira incrustados nos sedimentos marinhos para datação por 14C, pelo método 

AMS (Accelerator Mass Spectrometry) (ver item 3.4). Foram coletadas, no total, 

dezoito amostras para datação (LOE e 14C) no litoral entre as localidades de Volta do 

Rio e Santarém. 

 

 

Figura 4.1. (A) Nível a Laser FG-L3 com o seu receptor Apache Cyclone Laser 

Detector. (B) Aquisição da medida do espraiamento utilizando o Laser FG-L3. (C) 

Trena manual de 50 m, utilizadas para o nivelamento das seções e medidas das 

dimensões dos corpos de rochas praias. 

 

3.3. Datação por Luminescência Opticamente Estimulada 

 

A Datação de sedimentos pelo protocolo SAR, utilizando Regeneração 

Total do sinal da LOE de cristais de Quartzo, foi realizada pelo laboratório Datação, 

Comércio e Prestação de Serviços LTDA (São Paulo-Brasil). Essa técnica torna 

possível a datação da última exposição de sedimentos à luz solar por um longo período 

de tempo. Foram encaminhadas doze amostras de grãos de quartzo para serem datadas 

por LOE. 

Para a coleta das amostras foi realizada uma limpeza nos afloramentos, para 

remoção do material superficial, a fim de evitar a contaminação pela incorporação de 

grãos minerais de diferentes idades. A coleta foi feita a, no mínimo, 1 m de 
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profundidade em relação à superfície do terreno, para eliminar por completo a 

possibilidade de exposição recente a raios solares, bem como os efeitos da bioturbação. 

A coleta destes sedimentos foi feita por percussão de tubos opacos de PVC com cinco 

centímetros de diâmetro e trinta centímetros de comprimento introduzidos 

horizontalmente na superfície recém limpa. Imediatamente após a retirada, os tubos 

foram selados para evitar a exposição à radiação solar e enviados ao laboratório. 

De acordo com Tatumi et al. (2008) os métodos de datação por 

luminescência de cristais baseiam-se na interação da radiação ionizante (radiação-γ, 

partícula-β e partícula-α) com o cristal natural. Quando a radiação incide sobre o cristal, 

ocorre a ionização do mesmo, com a criação de pares de cargas positivas e negativas no 

seu interior. Estas cargas podem ser aprisionadas em armadilhas, formadas por defeitos 

e impurezas da rede cristalina, constituindo, assim, estados meta-estáveis, que podem 

ter um tempo de vida estimada em milhões de anos. Quando o cristal é aquecido, há a 

liberação das cargas, que podem ser recombinadas por meio da emissão de luz, 

fenômeno denominado termoluminescência (TL). Se o cristal for estimulado 

opticamente, ele pode emitir luz em comprimento de onda diferente daquele usado na 

estimulação, sendo a luz emitida desta forma denominada LOE. Quanto maior o tempo 

de submissão do cristal às radiações ionizantes, emitidas pelos radioisótopos naturais 

(238U, 235U, 232Th e 40K) que estão no solo, ou pela radiação cósmica, maior será a 

concentração de estados meta-estáveis no cristal e, consequentemente, maior será a 

intensidade de emissão TL ou LOE. A Idade (I) da amostra depende da dose acumulada 

(DA) no cristal, em decorrência da exposição do mesmo à radiação ionizante e da taxa 

(T) de radiação incidente no cristal, por ano. Assim a equação da idade da amostra pode 

ser expressa como (Eq. 2): 

 

 

  

A taxa T é determinada pela concentração dos isótopos naturais em cada 

amostra, os quais podem ser convertidos em taxa de dose através de tabela citada em 

Aitken (1998). A contribuição da partícula-α é, geralmente, negligenciada, pois sua 

ionização atua apenas na superfície dos grãos, podendo ser retirada com ácido 

fluorídrico. A DA pode ser determinada calibrando-se os cristais, isto é, descobrindo-se 

a relação entre a intensidade de luz em função da dose acumulada no cristal, por meio 
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da utilização do método da regeneração total. Quando submetido a doses conhecidas de 

radiação por meio de uma fonte radioativa calibrada (fonte de 60Co), o cristal é 

“zerado”, traçando-se, assim, curvas de calibração. O cálculo da Paleodose (P) é feito 

com base no ponto onde a área média (alíquotas múltiplas) da LOE natural intercepta a 

reta de crescimento. 

No protocolo SAR apenas uma alíquota (~7mg) é utilizada para a 

determinação de cada Paleodose (P). Dessa forma, a alíquota usada na medida do sinal 

natural de LOE, será a mesma utilizada nas diversas etapas de irradiação, para a 

construção da curva de calibração. Assim, no protocolo SAR se utilizarmos as mesmas 

20 alíquotas, obteremos no final vinte valores de P e, consequentemente, vinte idades 

diferentes para uma mesma amostra.  

 

3.4. Datação por Radiocarbono 

 

As datações por radiocarbono foram realizadas pelo método AMS sobre 

conchas de bivalves ou matéria orgânica no laboratório BETA ANALYTIC (EUA). 

A maioria dos problemas que afetam a idade através da datação por 

radiocarbono, resultantes do transporte pós-morte, foram minimizados pela coleta de 

material sem indícios de retrabalhamento (moluscos com valvas articuladas, coloração 

original em grande parte preservada e ausência de marcas de abrasão), o que indica que 

eles viveram e morreram perto do sítio de deposição final. Conchas com sinais de 

alteração diagenética, quebradas ou com desgaste não foram utilizadas para datação. 

Desta amostragem seletiva resultaram quatro conchas de moluscos e um fragmento de 

madeira contida depósito de paleomanguezal. 

A metodologia adotada por este laboratório torna possível a detecção de 

átomos de elementos específicos, de acordo com seus pesos atômicos através de 

espectrômetros de massas. Cada amostra deve ser primeiro pré-tratada ou o material de 

interesse isolado para assegurar que somente o carbono primário de interesse vai ser 

analisado. Após o pré-tratamento, as amostras submetidas à datação por radiocarbono 

são preparadas para serem colocadas em um espectrômetro de massas com aceleradores, 

convertendo-as em um tipo de grafite sólido. Isto é feito pela conversão de dióxido de 

carbono com a grafitização imediata, na presença de um catalisador de metal. No 

entanto, ao incinerarmos as amostras para convertê-las em grafite, também introduzimos 

outros elementos às mesmas, tal como o nitrogênio 14. Quando as amostras tiverem 
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sido finalmente convertidas em poucos miligramas de grafite, elas são pressionadas 

contra discos de metal. Os mesmos são montados em uma roda de comando para que 

possam ser analisados em sequência. Íons de uma arma de césio passam a ser 

disparados na roda de comando, produzindo átomos de carbono negativamente 

ionizados. Nesta fase, outros átomos carregados negativamente estão instáveis e não 

podem chegar ao detector. Os átomos de carbono com carga negativa, no entanto, 

passam para o extrator (um gás ou uma lâmina de metal) onde perdem os elétrons e 

emergem como átomos de carbono tríplices e carregados positivamente. Nesta fase, as 

moléculas que talvez estejam presentes são eliminadas porque as mesmas não podem 

existir neste estado tríplice carregadas. Os átomos de carbono com carga positiva 

tríplice distanciam-se ainda mais do terminal positivo e passam por outro conjunto de 

dispositivos de enfoque, onde a massa é analisada. Na análise de massa, um campo 

magnético é aplicado a essas partículas carregadas em movimento, o que faz com que as 

partículas se desviem do caminho que estão percorrendo. Se as partículas carregadas 

têm a mesma velocidade, mas massas diferentes, como no caso dos isótopos de carbono, 

as partículas mais pesadas são menos desviadas. Em seguida, detectores em diferentes 

ângulos de deflexão contam as partículas. No final de uma análise por AMS, os dados 

obtidos incluem não apenas o número de átomos de carbono 14 na amostra, mas 

também a quantidade de carbono 12 e carbono 13. A partir destes dados, é possível 

chegar ao índice de concentração dos isótopos, permitindo a avaliação do nível de 

fracionamento. 
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Resumo 

 

Na região litorânea do Ceará, entre os municípios de Acaraú e Itapipoca, foram 

identificados treze sítios contendo indicadores do nível relativo do mar, sendo seis 

destes datados por luminescência opticamente estimulada (LOE) e radiocarbono. As 

idades obtidas suportam que foram formadas praias progradantes na área de estudo. Na 

parte oriental, ocorrem praias em depósitos de planície costeira, enquanto que um 

sistema laguna/barreira com paleomanguezais ocorre na parte ocidental da área de 

estudo. Em ambos os casos os depósitos costeiros progradam de leste para oeste. Foram 

identificados níveis de mar mais alto que o atual entre: (a) 3.110-2.830 anos cal. AP; (b) 

1.830 anos AP (LOE) - 1.490 anos cal. AP; (c) entre 1.240-1.060 anos cal. AP; (d) 845-

715 anos AP (LOE). Desde então o nível do mar sofreu um abaixamento até o nível 

atual. As variações do nível do mar são interpretadas como respostas a alterações no 

padrão de circulação marinha e não excluímos possíveis perturbações tectônicas na 

bacia da margem continental. Os indicadores do nível relativo do mar para litoral oeste 

do Ceará apresentam-se diferente das outras curvas construídas no litoral do nordeste, 

sugerindo que os fatores locais citados acima contribuíram para flutuações do nível do 

mar. 

 

Palavras-Chave: Variação do Nível do Mar; Evolução Costeira; Holoceno; Carbono 

14; Luminescência Opticamente Estimulada. 
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Abstract 

 

In the coastal region of Ceará, between the municipalities of Acaraú and Itapipoca, 

thirteen sites were identified containing indicators of relative sea level, six of these 

being dated by optically stimulated luminescence (OSL) and radiocarbon. Ages 

obtained supports that were formed prograding beaches in the study area. In the eastern 

portion, beaches in coastal plain deposits occur while a system lagoon/barrier 

paleomangrove occurs in the western portion of the study area. In both cases the coastal 

deposits prograde from east to west. Higher sea levels were identified between the 

current: (a) 3.110-2.830 cal. yr. BP; (b) 1.830 yr. BP (OSL) - 1.490 cal. yr. BP; (c) 

between 1.240-1.060 cal. yr. BP; (d) 845-715 yr. BP (OSL). Since then the sea level 

suffered by lowering the current level. Variations in sea level are interpreted as 

responses to changes in the pattern of marine circulation and do not exclude possible 

tectonic disturbances in the basin of the continental margin. The indicators of relative 

sea level west coast of Ceará present differently from other curves constructed in the 

coastal northeast, suggesting that local factors mentioned above contributed to sea level 

fluctuations. 

 

Keywords: Sea Level Changes; Coastal Evolution; Holoceno; Carbon 14; Optically 

Stimulated Luminescence. 

 

INTRODUÇÃO  

 

As primeiras citações ao paleonível do mar no Brasil datam de 1841, 

quando C.R. Darwin descreveu as rochas praiais do litoral de Pernambuco como 

evidências de flutuações do nível do mar durante o Quaternário, no Brasil. Estudos mais 

detalhados sobre as variações do nível do mar no Brasil foram publicados por Lamego 

(1940), Bigarella (1946), Maack (1947, 1949) e Almeida (1955). Entretanto, somente 

no começo da década de 1960, Van Andel e Laborel (1964), Bigarella (1965, 1971), 

Bigarella e Sanches (1966), Delibrias e Laborel (1969) e Laborel (1969) publicaram as 

primeiras datações por radiocarbono, permitindo interpretações temporais e espaciais 

mais confiáveis de paleonível do mar no Brasil. De acordo com Delibrias e Laborel 

(1969), o nível do mar chegou a sua atual posição 6.000 anos AP, em seguida, levantou-

se a 3 m acima do nível do mar moderno em 4.500 anos AP. Desde então, o nível do 
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mar caiu gradualmente com o tempo até o nível moderno. Até meados da década de 

1970, tais pesquisas ainda eram escassas (Martin e Suguio, 1975; Suguio, 1977; 

Bittencourt et al., 1979). 

Elaborada por Martin et al. (1979), a curva de Salvador mostra que o nível 

do mar começou a subir acima do atual pouco antes de 7.000 anos AP e alcançou 5 

metros acima do nível do mar moderno há cerca de 5.100 anos AP, recentemente 

calibrado para 5.560 cal. anos AP (Martin et al., 2003). Além do mais, duas oscilações 

negativas, entre 4.200-3.700 e 2.600-2.200 cal. anos AP, foram propostas. Dominguez 

et al. (1990) propuseram uma curva do nível do mar para o litoral norte de Salvador. 

Eles concluíram que a região foi submetida a um aumento do nível relativo do mar, 

causado, principalmente, pelo aquecimento global durante o máximo termal do 

holoceno. 

Recentemente, dois trabalhos analisaram as idades e posição em relação ao 

nível médio do mar dos depósitos litorâneos recentes. Bezerra et al. (2003) 

apresentaram 48 datações das conchas de moluscos, turfas, recifes de coral e 

vermitídeos incrustados em rochas praiais ao longo de transectos litorâneos no Rio 

Grande do Norte, um leste-oeste e outro norte-sul. Nesse trabalho foi elaborada uma 

curva envelope para a variação do nível do mar na região. Observam-se nela períodos 

de nível do mar mais alto que atual aos 7.100-5.800 anos cal. AP, 2.100 anos cal. AP e 

1.100 anos cal. AP. Tais variações foram interpretadas como respostas a alterações no 

padrão de circulação marinha e perturbações tectônicas. No segundo trabalho, Caldas et 

al. (2006) apresentaram 17 datações ao longo do litoral norte do Rio Grande do Norte. 

Nesse trabalho foi elaborada uma curva para a variação do nível do mar que aponta que 

o nível de mar mais alto ocorreu entre 6.000-5.900 anos cal. AP após a qual o nível do 

mar sofreu um abaixamento até o nível atual. Os autores associam essa queda linear 

como um possível produto de sifão equatorial do oceano. 

No litoral oeste do Ceará, mais precisamente, na vila de Jericoacara, Irion et 

al. (2012), descreveram indicadores do nível relativo do mar (NRM) em 1 km de costa. 

Estes autores concluíram que o nível do mar mais alto que o atual durante os últimos 

7.000 anos não ocorreu para o segmento costeiro estudado, uma vez que ao longo da 

costa não foram encontrados rochas praiais acima do nível da maré sizígia. Os mesmo 

autores ainda concluem que estas observações coincidem com descrições realizadas 

durante viagens de campo ao longo de 500 km de comprimento de costa entre Ponta 

Grossa e da fronteira com o Piauí de costa não são observados rochas praiais acima do 
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nível do mar atual. Finalmente, Suguio et al. (2013) apresentaram 25 registros de 

variação do nível do mar ao longo dos estados de Pernambuco e Paraíba e análises 

diatomológicas e palinológicas de um testemunho de um lago a sudoeste de Recife. A 

curva elaborada por este autores mostra que para a costa estudada o nível do mar atingiu 

o nível atual em ~ 7.400 anos cal. AP. Entre 4.000-5.000 anos cal. AP, foi atingindo o 

nível máximo de ~3 m acima do nível atual. A partir disso o nível do mar caiu até a 

posição atual. 

Apesar do progresso em estudos recentes sobre variações do nível do mar 

durante o Holoceno na costa brasileira, tais estudos se concentram entre o litoral de 

Touros (RN) até a costa do Rio Grande do Sul (e.g. Bezerra et al., 2003; Caldas et al., 

2006; Suguio et al., 2013). Poucos são os estudos que descrevem tais variações no 

litoral cearense (e.g. Irion et al., 2012; Meireles et al., 2005; Meireles et al., 1997). 

Em continuidade aos conhecimentos acima, este trabalho objetiva descrever 

os indicadores da variação relativa do nível do mar entre os municípios de São Gonçalo 

do Amarante e Camocim, litoral oeste do Ceará, e construir uma história dos processos 

deposicionais durante os últimos 3.000 anos ocorridos no segmento costeiro estudado. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

Contexto Geográfico 

 

A área de pesquisa (Figura 4.1) está situada no Nordeste brasileiro, mais 

precisamente entre latitudes 2°45’S-3º12’S e longitudes 39º25’W-40°10’W, litoral oeste 

cearense entre os municípios de Acaraú e Itapipoca, que se estende por cerca de 95 km 

da costa em uma direção aproximadamente leste-oeste. 

Em sua maior parte, a costa estudada exibe barreiras progradantes, esporões, 

campos de dunas e ambientes de manguezais (Hesp et al., 2009). Na costa do município 

de Jijoca de Jericoacara pode-se observar litoral rochoso com cascalhos no topo de 

afloramento pré-cambrianos (Irion et al., 2012). 

A costa oeste do Ceará encontra-se sob a influência de um regime climático 

tropical quente semiárido brando com temperatura média anual de 26°C a 28°C, com 

máximas de 32°C e mínimas de 19°C (FUNCEME, 2007), e precipitação que varia de 

800 a 2.000 mm/ano (FUNCEME, 2011). A área é drenada por cursos d’água efêmeros, 

com alguns rios maiores, planícies de maré, lagoas e lagunas. O regime eólico no litoral 
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cearense é marcado pela ação dos ventos alísios principalmente de SE, mais ativos 

durante o período de julho a dezembro, com uma velocidade média da ordem de 8 m/s 

(Claudino Sales, 1993; Maia, 1998). Os ventos alísios de NE têm menor velocidade, da 

ordem média de 3,5 m/s, e atuam, sobretudo, durante janeiro a junho. Ao longo de todo 

o ano, ocorre ainda a penetração de alísios de E (Claudino Sales et al., 2006). O regime 

de marés na região pode ser caracterizado como de mesomarés com periodicidade 

semidiurna, ou seja, com um intervalo de 12 horas e 25 minutos entre dois níveis de 

maré alta. A amplitude média registrada por marégrafo (Terminal Portuário do Pecém) 

tem oscilações aproximadas entre -20 e 320 cm em relação ao nível médio do mar, com 

valores médios da ordem de 147 cm (Marinha do Brasil, 2012). 

 

 

Figura 4.1. Mapa de localização da área de pesquisa no contexto geográfico e geológico 

(escala original 1:500.000 modificado de Cavalcante et al., 2003). 

 

Contexto Geológico Regional 
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O embasamento da área é constituído por rochas pré-cambrianas, 

principalmente por gnaisses, xistos, quartzitos, migmatitos e granitos (Brito Neves et 

al., 2000). O embasamento cristalino é recoberto predominantemente pela Formação 

Barreiras de idade miocênica e pliocênica composta, sobretudo por arenitos argilosos 

lateritizados e ortoconglomerados de cimentos ferruginosos (Cavalcante et al., 2003). 

Sobre a superfície frequentemente erosiva do topo da Formação Barreiras encontram-se 

os sedimentos quaternários de origens eólica, aluvial, lagunar e praial. Um mapa 

simplificado da geologia local é apresentado na Figura 4.1. 

Carvalho et al. (2008) descreveram os eolianitos da área de estudo como 

produtos de um rebaixamento do NRM, uma vez que os carbonatos biogênicos, 

responsável pela cimentação destes sedimentos, ficaram expostos a ação eólica sendo 

transportado para a zona costeira e formando as dunas que hoje são observadas como 

eolianitos. 

Vasconcelos e Barnabé (2011) descreveram seis fácies principais que 

compõem o empilhamento estratigráfico da área. Segundo estes autores, afloram na área 

de pesquisa rochas dos ambientes deposicionais praial e eólico evidenciando 

marcadores do nível do mar mais alto que atual. Tal trabalho foi aperfeiçoado por 

Mesquita e Silva (2012) descrevendo importantes novidades para a classificação 

faciológica das rochas aflorantes na área. Estes autores descreveram que os eolianitos 

aflorantes na área de pesquisa são produtos de dunas frontais e que os mesmos 

apresentam uma progradação de leste para oeste, bem como as rochas praiais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Coleta de amostras e estimativa da incerteza vertical 

 

A coleta de amostras dos indicadores do NRM levam em consideração 

várias fontes de erros, como discutido em Bezerra et al. (1998, 2003). Suguio et al. 

(2013) comentam que as variações verticais desses indicadores incluem erros devido a 

variação da maré dos pontos de amostragem em relação as previsões do porto local. 

Partimos da hipótese de que a interpolação desses dados pode resultar em um erro de 

cerca de ± 20 cm, como discutido em Bezerra et al. (1998); as diferenças entre as 

previsões do nível do mar e das mares observadas; e a precisão dos indicadores do nível 

NRM utilizados. A elevação dos locais de amostragem em relação ao atual nível do mar 
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foi adquirida com o auxílio de um nível a laser FG-L3 (Freiberger 

Prazisionsmechanik), receptor Apache Cyclone Laser Detector (Figura 4.2 A e B). As 

coordenadas dos sítios visitados foram obtidas por um dispositivo de posicionamento 

global de bolso com precisão podendo chegar a 1 m. Os corpos de rochas praiais foram 

dimensionados em termos de comprimentos, largura e espessura com a utilização de fita 

métrica e trena (Figura 4.2 C). 

 

 

Figura 4.2. (A) Nível a Laser FG-L3 com o seu receptor Apache Cyclone Laser 

Detector. (B) Aquisição da medida do espraiamento utilizando o Laser FG-L3. (C) 

Trena manual de 50 m, utilizadas para o nivelamento das seções e medidas das 

dimensões dos corpos de rochas praias. 

 

Em relação à classificação morfológica dos depósitos praiais, foi adotada a 

metodologia de McCubbin (1982) apud Suguio (2003), conforme a Figura 3. Este autor 

considera um perfil de praia dividido em pós-praia (backshore), antepraia (foreshore) e 

face litorânea (shoreface). 

Primeiramente, foi realizada uma amostragem para datações LOE 

(Luminescência Opticamente Estimulada) pelo protocolo SAR (Single Aliquot 

Regeneration) em virtude da possibilidade dos indicadores do NRM serem de idade 

pleistocênica. Constatada a idade holocênica das rochas praiais foram coletadas 

amostras de conchas de moluscos em bom estado de preservação e fragmentos de 
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madeira incrustados nos sedimentos marinhos para datação por 14C, pelo método AMS 

(Accelerator Mass Spectrometry). Foram coletadas, no total, dezoito amostras para 

datação (LOE e 14C) no litoral entre as localidades de Volta do Rio e Santarém. 

 

 

Figura 4.3. Perfil generalizado de praia costa afora, mostrando as terminologias usuais 

aplicadas a feições e zonas morfológicas principais (baseado em McCubbin, 1982 apud 

Suguio, 2003). N.M.P.M - Nível Médio de Preamar. N.M.B.M - Nível Médio de Baixa-

mar. 

 

Datação por LOE 

 

A Datação de sedimentos pelo protocolo SAR, utilizando Regeneração 

Total do sinal da LOE de cristais de Quartzo, foi realizada pelo laboratório Datação, 

Comércio e Prestação de Serviços LTDA (São Paulo-Brasil). Essa técnica torna 

possível a datação da última exposição de sedimentos à luz solar por um longo período 

de tempo. Foram encaminhadas doze amostras de grãos de quartzo para serem datadas 

por LOE. 

Para a coleta das amostras foi realizada uma limpeza nos afloramentos, para 

remoção do material superficial, a fim de evitar a contaminação pela incorporação de 

grãos minerais de diferentes idades. A coleta foi feita a, no mínimo, 1 m de 

profundidade em relação à superfície do terreno, para eliminar por completo a 

possibilidade de exposição recente a raios solares, bem como os efeitos da bioturbação. 

A coleta destes sedimentos foi feita por percussão de tubos opacos de PVC com cinco 

centímetros de diâmetro e trinta centímetros de comprimento introduzidos 

horizontalmente na superfície recém limpa. Imediatamente após a retirada, os tubos 

foram selados para evitar a exposição à radiação solar e enviados ao laboratório. 
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Datação por Radiocarbono 

 

As datações por radiocarbono foram realizadas pelo método AMS sobre 

conchas de bivalves ou matéria orgânica no laboratório BETA ANALYTIC (EUA). 

A maioria dos problemas que afetam a idade através da datação por 

radiocarbono, resultantes do transporte pós-morte, foram minimizados pela coleta de 

material sem indícios de retrabalhamento (moluscos com valvas articuladas, coloração 

original em grande parte preservada e ausência de marcas de abrasão), o que indica que 

eles viveram e morreram perto do sítio de deposição final. Conchas com sinais de 

alteração diagenética, quebradas ou com desgaste não foram utilizadas para datação. 

Desta amostragem seletiva resultaram quatro conchas de moluscos e um fragmento de 

madeira contida em depósito de paleomanguezal. 

 

CONTEXTO GEOLÓGICO LOCAL 

 

A partir de uma avaliação litológica e cronoestratigráfica, no litoral entre os 

municípios de São Gonçalo do Amarante e Camocim, foi possível identificar três 

principais ambientes deposicionais: praial, manguezal e eólico. A avaliação facilógica 

possibilitou a diferenciação de fácies desses ambientes deposicionais. No ambiente 

praial foram identificadas duas fácies, no ambiente de manguezal uma e no ambiente 

eólico quatro (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1. Classificação faciológica.  

Código Descrição Interpretação 

AGa 
Arenito grosso, com níveis conglomeráticos e estratificação 

cruzada acanalada. 

Sistema Praial – Face 

Litorânea Superior 

AGb 
Areia grossa, com níveis conglomeráticos e estratificação 

cruzada de baixo ângulo. 

Sistema Praial - 

Antepraia 

AMmi Areia média, intensamente bioturbada e maciça. Paleomanguezal 

AMc 
Areia/Arenito médio, com estratificação cruzada planar em 

geometria em forma de cunha. 

Sistema Eólico - Duna 

Frontal 

AMb 
Areia/Arenito médio, com estratificação cruzada planar de 

baixo ângulo e/ou plano-paralela. 

Sistema Eólico - Duna 

Frontal 

AMz Areia/Arenito médio, com estratificação cruzada planar com Sistema Eólico - Duna 
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superfície de truncamento em “z”. Frontal 

AMi 
Areia/Arenito médio, com estratificações totalmente obliteradas 

por rizoconcreções. 

Sistema Eólico - Duna 

Frontal 

 

Depósitos de Praia 

 

De acordo com a classificação faciológica proposta para a área de estudo, 

foram identificadas duas fácies, que caracterizam as rochas praiais com base, 

principalmente, nas suas propriedades texturais e estruturais, que foram chamadas de 

litofácies AGa e AGb. 

Os depósitos praiais, representados pelas fácies AGa e AGb, afloram como 

corpos tabulares alongados com comprimentos de 70 até 365 m, largura de 20 até 120 m 

e espessura variando de 0,73 a 3,76 m. A litofácies AGa aflora apenas na localidade de 

Santarém (Ver Figura 4.1), onde é caracterizada por arenitos grossos, com níveis 

conglomeráticos e mal selecionados. Os clastos são constituídos de quartzo, 

macrobioclastos marinhos (rodólitos e bivalves) e fragmentos das rochas subjacentes 

(Formação Barreiras). Exibe estratificação cruzada acanalada de médio porte (Figura 

4.4 A e B) por vezes, levemente, obliterada por presença de tubos de icnofósseis (Figura 

4.4 C e D). As propriedades texturais e estruturais dessa litofácies possibilita a 

conclusão de que essa a mesma foi depositada na face litorânea superior. 
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Figura 4.4. Visão geral das estratificações cruzadas acanaladas da litofácies AGc por 

vezes obliterado parcialmente obliterada por icnofósseis. 

 

A litofácies AGb é a mais frequente e aflora entre as localidades de Volta do 

Rio e Caetano (Ver Figura 1), caracterizada por areias grossas, com níveis 

conglomeráticos em concentrações que chegam até 80% de bioclastos, mal 

selecionados, composto por quartzo, macrobioclastos marinhos (rodólitos, bivalves, 

gastrópodes e ouriços do mar) e minerais pesados (Figura 4.5). Exibe estratificação 

cruzada de baixo ângulo de médio porte com sentido de mergulho preferencialmente 

para NE e NW no sentido do oceano. As propriedades texturais e estruturais dessa 

litofácies possibilita a conclusão de que essa a mesma foi depositada na antepraia. 

 

 

Figura 4.5. Areias grossas com níveis conglomeráticos e estratificação cruzada de baixo 

ângulo da fácies AGb. 

 

Depósitos de Paleomanguezais 

 

Esta fácies caracteriza os depósitos de paleomanguezais com base, 

principalmente, nas suas propriedades texturais, estruturais e conteúdo fossilífero, que 

foi chamada de fácies AMmi. 
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Os depósitos de paleomanguezais descritos neste estudo afloram na 

localidade de Volta do Rio (Ver Figura 4.1) como um corpo tabular alongado que se 

estende por cerca de 100 m de comprimento em uma praia atualmente dissipativa 

(Figura 4.6 A). Em largura mede 5 m e em espessura varia de 20 a 50 cm. Estes 

depósitos são caracterizados por areias médias, bem selecionadas, maciças (Figura 4.6 

B) e intensamente bioturbadas (Figura 4.6 C e D). 

 

 

Figura 4.6. Areia média, bem selecionada, maciça com icnofósseis da fácies AMmi. 

 

Depósitos Eólicos 

 

Os eolianitos são encontrados com abundância na costa oeste do Ceará. Eles 

exibem uma grande variedade de dimensões e formas. Na maioria dos casos, eles estão 

presentes como paleodunas esculpidas pela ação eólica atual em forma de yardangs, 

com comprimentos de centenas de metros, paralelas à costa atual. Em largura variam de 

dezenas a centenas de metros e em espessura alguns metros. Seu limite externo é ~ 10 

metros da praia ou até mesmo na praia, disponível a ação das ondas, e seu limite interno 

pode chegar até 6 km (Carvalho et al., 2008). 

Quatro fácies foram identificadas nos depósitos eólicos. Elas são 

denominadas AMc, AMb, AMz e AMi. A fácies AMc aflora com destaque na 
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localidade de Moitas (ver Figura 4.1) e é caracterizada por areia/arenito médio, 

localmente médio a fino, com ~ 15-20% de material bioclástico de natureza algálica 

(Corallinales) e fracamente cimentado. Exibe estratificação cruzada planar com 

geometria em cunha de médio a grande porte e mergulho preferencial para NW (Figura 

4.7 A). 

A fácies AMb possui seus principais afloramentos entre as localidades de 

Flecheiras e Mundaú (ver Figura 4.1) e é caracterizada por areia/arenito médio, 

localmente médio a grosso, com grãos arredondados a subarredondados, com conteúdo 

de bioclastos de natureza algálica (Corallinales) variando de 10 a 15% e fracamente 

cimentado. Exibe estratificação cruzada planar de baixo ângulo (> 15º), plano-paralela e 

laminação por queda de grãos (Figura 4.7 B), todas de médio a grande porte. 

 

 

Figura 4.7. (A) Arenito médio da fácies AMc com sua geométrica em forma de cunha. 

(B) Areia média da fácies AMb com estratificação cruzada planar de baixo ângulo. (C) 

Arenito médio da fácies AMz com estratificação cruzada planar com superfícies de 
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truncamento em “z. (D) e (E) Areia média da fácies AMi com estratificação totalmente 

obliterada por rizoconcreções. 

A fácies AMz possui seus principais afloramentos nas localidades de 

Santarém, Moitas e entre Flecheiras e Mundaú (ver Figura 4.1) e é caracterizada por 

areia/arenito médio, com grãos arredondados a subarredondados, com ~ 10-20% de 

material bioclástico de natureza algálica (Corallinales) e fracamente cimentado.  Exibe 

estratificação cruzada tabulare com sets sobrepostos e mergulhos de foresets alternados 

em sentidos opostos denominados como estratificação cruzada com superfícies de 

truncamento em “z” (Figura 4.7 C) de médio a grande porte. Geomorfologicamente, 

esta fácies controla numerosos yardangs e é consideradas a que melhor representa os 

eolianitos do litoral oeste cearense. 

A fácies AMi possui seus principais afloramentos nas localidades de 

Torrões, Moitas, Maceio e entre Flecheiras e Mundaú (ver Figura 4.1) e é caracterizada 

por areia/arenito médio, localmente médio a grosso, com grãos arredondados a 

subarredondados, com conteúdo de bioclastos de natureza algálica (Corallinales) 

variando de 10 a 20% e fracamente cimentado. Os estratos dessa fácies são parcialmente 

ou totalmente obliterados por icnofósseis representados por rizoconcreções ou moldes 

de raízes (ver Figura 4.7 D e E). 

 

CONTEXTO GEOCRONOLÓGICO 

 

Foi considerado um total de nove datações de indicadores do NRM ao longo 

do segmento costeiro estudado (Tabela 4.2 e 4.3): cinco grãos de quartzo, três 

assembleias mortas de conchas de bivalves, uma concha de bivalve em posição de vida 

em depósitos praiais e um fragmento de madeira em depósito de paleomanguezal. 

A idade dos indicadores da fácies AGb foi obtida através da datação de 

grãos de quartzo de depósitos de praia por LOE, três assembleias mortas de conchas de 

bivalves em depósitos de praia e uma concha de bivalve em posição de vida em 

depósitos de praia por radiocarbono. Estas idades correspondem às amostras TB17C, 

TB19A, TB19B, TB20A, TB20B, cujas idades variam de 2.180 ± 220 a 660 ± 45 anos 

AP (Tabela 4.2) e PLTBC-23, PLTBC-100A, PLTBC-100B, PLTBC-108, cujas idades 

variam de 3.110 a 1.490 anos cal. AP (Tabela 4.3). 

Em relação à fácies AMmi, a idade desse indicador foi obtida através da 

datação de um fragmento de madeira em depósito de turfa por radiocarbono. Estas 
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idades correspondem à amostra PLTLC-99, cuja idade varia de 1.240 a 1.060 anos cal. 

AP (Tabela 4.3). 

A idade dos eolianitos foi obtida através da datação de grãos de quartzo de 

por LOE. Estas idades correspondem às amostras TB17A, TB17B, TB19C, TB19D, 

TB20C, TB21A e TB21B, cujas idades variam de 2.000 ± 170 a 435 ± 50 anos AP 

(Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2. Lista de idades de LOE utilizadas neste estudo. 

Amostras 
Número do 

Laboratório 

Altura (m acima 

do NMM) 

Mineral/ 

Rocha 

Paleodose 

Média (Gy) 

Idade LOE (anos 

AP) 

TB 17A 3079 2,68 qz /eol 1,7 ± 0,1 1.890 ± 250 

TB 17B 3080 4,93 qz /eol 2,0 ± 0,2 1.730 ± 230 

TB 17C 3081 1,84 ± 1,0 qz /dp 1,2 ± 0,1 2.180 ± 220 

TB 19A 3084 2,80 ± 1,0 qz /dp 3,1 ± 0,5 780 ± 65 

TB 19B 3085 3,96 ± 1,0 qz /dp 1,7 ± 0,2 660 ± 45 

TB 19C 3086 4,92 qz /eol 1,4 ± 0,15 575 ± 110 

TB 19D 3087 6,35 qz /eol 1,0 ± 0,1 435 ± 50 

TB 20A 3088 2,82 ± 1,0 qz /dp 2,15 ± 0,15 2.130 ± 200 

TB 20B 3089 3,54 ± 1,0 qz /dp 2,6 ± 0,2 1.680 ± 150 

TB 20C 3090 4,01 qz /eol 1,4 ± 0,2 1.440 ± 265 

TB 21A 3091 - qz /eol 3,1 ± 0,2 2.000 ± 170 

TB 21B 3092 - qz /eol 3,8 ± 0,2 1.175 ± 150 

eol: eolianito; dp: rocha praial qz: grãos de quartzo; NMM: nível médio do mar. 

 
Tabela 4.3. Lista de idades de Radiocarbono utilizadas neste estudo. 

Amostras 
Número do 

Laboratório 

Altura (m acima 

do NMM) 

Indicador/ 

Depósito 

14C idade 

(anos AP) 

14C idade cal. 

2σ (anos AP) 

PLTBC-23 340720 3,02 ± 1,0 abm/dp 2.810 ± 30 3.110 – 2.830 

PLTBC-99 340722 1,37 ± 1,7 fmd /dpm 1.230 ± 30 
1.240 – 1.205 

1.185 – 1.060 

PLTBC-100A 340724 1,42 ± 1,0 abm/ dp 2.080 ± 30 2.260 – 1.960  

PLTBC-100B 340725 2,34 ± 1,0 bpv/ dp 2.260 ± 30 2.390 – 2.160 

PLTBC-108 340726 2,48 ± 1,0 abm/ dp 1.630 ± 30 1.700 – 1.490 

abm: assembleia de conchas de bivalves mortas; fmd: fragmento de madeira; bpv: conchas de bivalves 

em posição de vida; dp: depósito de praia; dpm: depósito de paleomanguezal; NMM: nível médio do 

mar. 

 

EVOLUÇÃO COSTEIRA DURANTE O HOLOCENO TARDIO 
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Baseado nos contextos geológicos e geocronológicos das unidades 

aflorantes na área de estudo, foi possível elaborar um modelo evolutivo durante o 

Holoceno tardio para o segmento costeiro estudado. 

Na porção oriental da área de pesquisa, mais precisamente entre as 

localidades de Baleia e Almofala são observados ambientes de planícies costeiras 

constituídas por depósitos de praiais progadantes (de leste para oeste) com idades 

variando de 3.110 a 660 anos cal. AP. Concomitante a esta última, na porção ocidental 

da área de estudo, mais precisamente entre as localidades de Acaraú e Itarema, foi 

formado um ambiente de laguna/barreira com depositados de sedimentos praiais e de 

paleomanguezais cujas idades variam de 2.390 a 1.060 anos cal. AP e progradação se dá 

leste para oeste. 

Durante a deposição dos sedimentos praiais houve uma acumulação de 

carbonato biogênico (fragmentos de conchas, carapaças de organismos) em ambiente 

marinho raso e litorâneo ao longo de toda a área de estudo. Após o recuo do nível 

relativo do mar durante o Holoceno tardio, os carbonatos biogênicos ficaram expostos à 

ação eólica onde foram misturados com outros sedimentos e formaram dunas com 

idades variando de 2.000 ± 170 a 435 ± 50 anos AP. Com a estabilização das dunas e a 

percolação de águas meteóricas, os sedimentos biogênicos foram dissolvidos tornando 

possível a cimentação destas dunas e formando os depósitos eólicos fracamente 

cimentados. 

Por fim, atualmente observa-se um segundo sistema de laguna/barreiras, 

com acresço da zona litorânea, sendo formado na porção ocidental da área de estudo 

enquanto que na porção ocidental são registradas praias refletivas, com perca da zona 

litorânea. 

 

DISCUSSÃO 

 

Várias revisões sobre variação relativa do nível do mar foram abordadas nas 

últimas décadas (e.g. Suguio et al., 1985; Angulo e Lessa, 1997; Martin et al., 1998; 

Lessa e Angulo, 1998; Martin et al., 2003; Angulo et al., 2006). As mais recentes frisam 

a incerteza relacionada à posição vertical e posição de amostragem dos indicadores do 

NRM (Martin et al., 2003; Angulo et al., 2006). 

Segundo Laborel (1979) e Bezerra et al. (1998), os indicadores do NRM que 

foram usados, incluindo assembleias mortas de conchas de bivalves em depósitos de 
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praia, bivalves em posição de vida em depósitos de praia e fragmentos de madeiras em 

depósitos de paleomanguezais, são considerados indicadores do NRM confiáveis com 

uma precisão de ± 1,0 m no nordeste do Brasil. 

Entretanto, variações na estratigrafia de depósitos de praia com base em 

mudanças na textura, tamanho do grão e estruturas sedimentares foram apresentados por 

Bezerra et al. (1998), Bezerra et al. (2003) e Vieira et al. (2007). Por exemplo, Bezerra 

et al. (1998) e Bezerra et al. (2003) identificaram duas fácies em rochas praiais no litoral 

do Rio Grande do Norte: fácies A, representada por sedimentos depositados na 

antepraia inferior e face litorânea superior com uma precisão de ± 0,5 m e fácies B, que 

corresponde a sedimentos depositados na antepraia inferior e superior com uma precisão 

de ± 1,0 m. 

No estado do Rio Grande do Norte, Bezerra et al. (1998), Bezerra et al. 

(2003) e Vieira et al. (2007), baseando-se essencialmente nas estruturas sedimentares e 

na textura das rochas praias, classificaram arenitos mal selecionados com estratificações 

cruzadas acanaladas como sendo depositadas na face litorânea superior e 

conglomerados arenosos/arenitos pobremente a muito pobremente selecionados com 

estratificações cruzadas de baixo ângulo, mergulhando no sentido do oceano como 

sendo depositadas na antepraia. Bezerra et al. (1998) interpretaram que apesar da face 

litorânea superior se estender a partir do nível da maré baixa até a base das ondas, em 

alguns lugares o nível de baixa-mar pode ser identificado e usado como um indicador 

do NRM com uma precisão de ± 0,5 m. Os mesmos autores apontam que os sedimentos 

depositados na antepraia podem ser usados como um indicador do NRM com uma 

precisão de ± 1,0 m. Baseado na precisão vertical destes indicadores do NRM descritos 

por estes autores, podemos atribuir uma precisão de ± 0,5 m para os arenitos da fácies 

AGa e uma precisão de ± 1,0 m para os arenitos da fácies AGb. 

Fragmentos de madeira em depósitos de paleomanguezais são 

frequentemente utilizados como indicadores de variação do NRM (e.g. Martin et al., 

1986; Bezerra et al., 1998; Martin et al., 2003; Bezerra et al., 2003; Suguio et al., 2013). 

Foi coletado um fragmento de madeira na porção superior destes depósitos 

representando sedimentos depositados na antepraia superior, com uma precisão de ± 1,0 

m (Martin et al., 1986; Bezerra et al., 1998; Bezerra et al., 2003).  

No estado do Rio Grande do Norte, Bezerra et al. (1998), Bezerra et al. 

(2003) e Martin et al. (2003), utilizaram fragmentos de madeira em depósitos de 

paleomanguezais como indicadores do NRM atribuindo a estes uma precisão vertical de 
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± 1,0 m. A fácies AMmi descrita no presente trabalho representa um paleomanguezal 

rico em fragmentos de madeira e de acordo com Martin et al. (1986) são depositados 

entre o nível médio e alto da maré. Baseado nisso, interpretamos que o depósito de 

paleomanguezal, representados aqui pela fácies AMmi, foi depositado na antepraia 

superior e pode ser utilizado como indicador do NRM com uma precisão de ± 1,0 m. 

Na região do litoral oeste do Ceará, nove datações possibilitaram a 

confecção de um gráfico da altura dos indicadores do NRM em relação ao atual nível do 

mar vs idade dos indicadores (Figura 4.8). Estas datações sugerem que entre 3.110-

2.830 anos cal. AP, o NRM estava ~ 3,0 ± 1 m acima do atual. Entre 2.400-1.960 anos 

cal. AP, o NRM estava ~ 1,4-2,8 ± 1 m acima do atual. Para esse intervalo, os valores 

de altura do NRM encontrados são parcialmente similar a curva do litoral norte do Rio 

Grande do Norte, Bezerra et al. (2003). Entre 1.830 anos AP (LOE) e 1.490 anos cal. 

AP (radiocarbono), o NRM chegou ~ 3,5-2,4 ± 1 m acima do atual. Entre 1.240-1.060 

anos cal. AP, o NRM estava ~ 1,4 ± 1,0 m acima do atual. Parcialmente similar a curva 

do litoral norte do Rio Grande do Norte, Bezerra et al. (2003), entre 845-715 anos AP 

(LOE) o NRM encontrava-se ~ 2,8 ± 1 m acima do atual. Finalmente, desde este último 

registro, o NRM sofreu um abaixamento até o nível atual. Comparando os resultados do 

gráfico da Figura 8, os indicadores do NRM para litoral oeste do Ceará apresentam-se 

diferente das outras curvas construídas no litoral do nordeste, indicando que os fatores 

locais contribuem para flutuações do nível do mar. 

 

 

Figura 4.8. Resultados das datações plotados em um gráfico altura vs idade comparados 

com (A) curva de Salvador (Martin et al., 2003), (B) a curva envelope do Rio Grande do 
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Norte (Bezerra et al., 2003), (C) a curva do norte do Rio Grande do Norte (Caldas et al., 

2006) e (D) curva de Pernambuco-Paraíba (Suguio et al., 2013). 

 

Tais variações são interpretadas como respostas a alterações no padrão de 

circulação marinha e não excluímos possíveis perturbações tectônicas na bacia da 

margem continental, já que estudos de gravimetria residual, modelo digital batimétrico e 

análise morfotectônica elaborados por Silva Filho et al. (2007) concluíram que a 

influência do arcabouço pré-cambriano/mesozoico ao largo do Ceará se expressa através 

de um controle estrutural ativo (neotectônico) na plataforma continental. Entretanto, ao 

longo do continente não existe evidência de deslocamentos verticais dos níveis 

marinhos identificados, como é o caso dos sedimentos marinhos de idade Pleistocênica 

descritos ao longo da costa do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco por Barreto 

et al. (2002) e Suguio et al. (2011). 

 

CONCLUSÃO 

 

Na região litorânea do Ceará, entre os municípios de Acaraú e Itapipoca, 

foram identificados treze sítios contendo indicadores do NRM, sendo seis destes 

datados por LOE e radiocarbono. Com base em mudanças na textura, tamanho do grão e 

estruturas sedimentares foram apresentados por Bezerra et al. (1998), Bezerra et al. 

(2003) e Vieira et al. (2007) duas fácies no litoral do Rio Grande do Norte similares as 

descritas para o segmento costeiro estudo. Foram identificadas em depósitos de praia 

duas fácies representadas por AGa e AGb depositadas, respectivamente, em zona de 

face litorânea superior e antepraia. De acordo com Bezerra et al. (1998), Bezerra et al. 

(2003) e Vieira et al. (2007) a precisão da altura desses indicadores são de ± 0,5 m para 

a litofácies AGa e de ± 1,0 m para a litofácies AGb. 

Fragmentos de madeira em depósitos de paleomanguezais, descritos nesse 

trabalho como fácies AMmi, foram coletados na porção superior destes depósitos 

representando sedimentos depositados na antepraia superior, com uma precisão de ± 1,0 

m (Martin et al., 1986; Bezerra et al., 1998; Bezerra et al., 2003).  

No litoral oeste do Ceará, durante o Holoceno tardio, foram identificados 

níveis de mar alto entre: (a) 3.110-2.830 anos cal. AP; (b) 1.830 anos AP (LOE) - 1.490 

anos cal. AP; (c) entre 1.240-1.060 anos cal. AP; (d) 845-715 anos AP (LOE). Desde 

então o nível do mar sofreu um abaixamento até o nível atual. As variações do nível do 
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mar são interpretadas como respostas a alterações no padrão de circulação marinha e 

não excluímos possíveis perturbações tectônicas na bacia da margem continental. 

Comparando os resultados do gráfico da Figura 4.8, os indicadores do NRM para litoral 

oeste do Ceará apresentam-se diferente das outras curvas construídas no litoral do 

nordeste, sugerindo que os fatores locais citados acima contribuíram para flutuações do 

nível do mar. 

Um modelo evolutivo durante o Holoceno tardio foi proposto tendo como 

base os contextos geológicos e geocronológicos. Na porção oriental da área de pesquisa 

são observados ambientes de planícies costeiras constituídas por depósitos de praiais 

progradantes de leste para oeste cujas idades variam de 3.110 a 660 anos cal. AP. 

Concomitante a esta última, na porção ocidental da área de estudo foi formado um 

ambiente de laguna/barreira com depositados de sedimentos praiais e de 

paleomanguezais cujas idades variam de 2.390 a 1.060 anos cal. AP e progradação de 

leste para oeste. 

Posteriormente foram depositados os sedimentos eólicos que com a 

estabilização das dunas e a percolação de águas meteóricas, os sedimentos biogênicos, 

misturados aos sedimentos eólicos, foram dissolvidos tornando possível a cimentação 

destas dunas e formando os depósitos eólicos fracamente cimentados com idades 

variando de 2.000 ± 170 a 435 ± 50 anos AP. 

Por fim, atualmente observa-se um segundo sistema de laguna/barreiras, 

com acresço da zona litorânea, sendo formado na porção ocidental da área de estudo 

enquanto que na porção ocidental são registradas praias refletivas, com perca da zona 

litorânea. 
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5. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DA ZONA COSTEIRA ENTRE 

ACARAÚ E ITAPIPOCA 

 

Dentre inúmeras possibilidades de aplicação do mapeamento 

geomorfológico ao planejamento destacam-se os estudos voltados para definição das 

unidades de relevo como parâmetros de delimitação de unidades da paisagem (Guerra e 

Guerra, 2006). A realização de um mapeamento geomorfológico tornou-se necessário 

uma vez que foi observada a possível deposição de depósitos de praia em um sistema de 

laguna/barreira. 

Pretendendo identificar falésias, foi elaborado um modelo digital do terreno 

(Figura 5.1) a partir de imagens SRTM, que auxiliou na confecção de um mapa 

geológico em escala 1:25.000 (Figura 5.2) e seções geológicas (Figuras 5.3 e 5.4). Com 

estes perfis geológicos realizados foi possível identificar um sistema cíclico de 

laguna/barreira entre as localidades de Volta do Rio e Caetanos.  

 

 

Figura 5.1. Modelo digital do terreno adquirido através do processamento de imagens 

SRTM. 

 

Na barreira mais exterior e recente, foram realizadas três análises isotópicas 

em depósitos praiais e uma no depósito de paleomanguezal, situadas entre 1,37-2,34 ± 

1m acima do nível médio do mar, com idades variando de 2.400-1.000 anos cal. AP. As 

idades tendem a ser mais antigas a oeste o que permite interpretar como uma 

progradação de leste para oeste. Na barreira mais interior e antiga, cujo topo situa-se a 
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aproximadamente a vinte metros acima do nível médio do mar, investigação mais 

detalhada foi impossível devido a uma cobertura arenosa avermelhada interpretada 

como produto de um retrabalhamento eólico. A única exposição ocorre na praia de 

Caetanos, porém não foi encontrado material datável. A idade desta barreira mais antiga 

esculpida em rochas da Formação Barreiras é provavelmente pleistocênica. Afim de 

melhor representar esta falésias esculpida na Formação Barreiras, no mapa geológico foi 

eliminado a ocorrência de cobertura sedimentar sobre esta falésia. 

 

 

Figura 5.2. Mapa geológico do litoral entre os municípios de Itapipoca e Acaraú com as 

localizações das seções geológicas. 

 

Os dados geológicos e geomorfológicos possibilita uma interpretação de que 

no litoral oeste do Ceará, entre os municípios de Acaraú e Itapipoca, são observados 

principalmente três tipos de ambientes deposicionais: eólico, praial e manguezal. Entre 

as localidades de Acaraú e Almofala, é observado um sistema ciclo de laguna/barreiras 

com pelo menos três gerações de barreiras. Na barreira mais interior não possível 

realizar datações, entretanto na barreira intermediária três datações por radiocarbono e 

LOE apontam para uma deposição entre 2.400-1.000 anos cal. AP. Atualmente observa-

se a formação de uma terceira geração de barreiras, porém ainda pouco desenvolvida. 

Em comum entre as duas últimas gerações dessas barreiras é progradação de leste para 

oeste. 
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Figura 5.3. Perfis geológicos. 
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Figura 5.4. Seções geológicas de detalhe com a seção colunar descrita nos afloramentos 

das localidades de (A) Volta do Rio, (B) Moitas, (C) Santarém e (D) Volta do Rio. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Na região litorânea do Ceará, entre os municípios de Acaraú e Itapipoca, 

foram identificados treze sítios contendo indicadores do NRM, sendo seis destes 

datados por LOE e radiocarbono. Com base em mudanças na textura, tamanho do grão e 

estruturas sedimentares foram apresentados por Bezerra et al. (1998), Bezerra et al. 

(2003) e Vieira et al. (2007) duas fácies no litoral do Rio Grande do Norte similares as 

descritas para o segmento costeiro estudo. Foram identificadas em depósitos de praia 

duas fácies representadas por AGa e AGb depositadas, respectivamente, em zona de 

face litorânea superior e antepraia. De acordo com Bezerra et al. (1998), Bezerra et al. 

(2003) e Vieira et al. (2007) a precisão da altura desses indicadores são de ± 0,5 m para 

a litofácies AGa e de ± 1,0 m para a litofácies AGb. 

Fragmentos de madeira em depósitos de paleomanguezais, descritos nesse 

trabalho como fácies AMmi, foram coletados na porção superior destes depósitos 

representando sedimentos depositados na antepraia superior, com uma precisão de ± 1,0 

m (Martin et al., 1986; Bezerra et al., 1998; Bezerra et al., 2003).  

No litoral oeste do Ceará, durante o Holoceno tardio, foram identificados 

níveis de mar alto entre: (a) 3.110-2.830 anos cal. AP; (b) 1.830 anos AP (LOE) - 1.490 

anos cal. AP; (c) entre 1.240-1.060 anos cal. AP; (d) 845-715 anos AP (LOE). Desde 

então o nível do mar sofreu um abaixamento até o nível atual. As variações do nível do 

mar são interpretadas como respostas a alterações no padrão de circulação marinha e 

não excluímos possíveis perturbações tectônicas na bacia da margem continental. 

Comparando os resultados do gráfico da Figura 4.8, os indicadores do NRM para litoral 

oeste do Ceará apresentam-se diferente das outras curvas construídas no litoral do 

nordeste, sugerindo que os fatores locais citados acima contribuíram para flutuações do 

nível do mar. 

Um modelo evolutivo durante o Holoceno tardio foi proposto tendo como 

base os contextos geológicos e geocronológicos. Na porção oriental da área de pesquisa 

são observados ambientes de planícies costeiras constituídas por depósitos de praiais 

progradantes de leste para oeste cujas idades variam de 3.110 a 660 anos cal. AP. 

Concomitante a esta última, na porção ocidental da área de estudo foi formado um 

ambiente de laguna/barreira com depositados de sedimentos praiais e de 

paleomanguezais cujas idades variam de 2.390 a 1.060 anos cal. AP e progradação de 

leste para oeste. 
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Posteriormente foram depositados os sedimentos eólicos que com a 

estabilização das dunas e a percolação de águas meteóricas, os sedimentos biogênicos, 

misturados aos sedimentos eólicos, foram dissolvidos tornando possível a cimentação 

destas dunas e formando os depósitos eólicos fracamente cimentados com idades 

variando de 2.000 ± 170 a 435 ± 50 anos AP. 

Atualmente observa-se um segundo sistema de laguna/barreiras, com 

acresço da zona litorânea, sendo formado na porção ocidental da área de estudo 

enquanto que na porção ocidental são registradas praias refletivas, com perca da zona 

litorânea. 

Por fim, recomenda-se que seja realizada mais amostragem para datação por 

radiocarbono nos sítios descritos, porém não datados, bem como um acompanhamento 

com estação total durante esta amostragem. Visando construir uma curva de variação do 

nível do mar para o litoral oeste do Ceará mais completa, aconselha-se que seja 

realizadas etapas de sondagens para possível amostragem de testemunhos mais antigos 

do que os descritos neste trabalho. 
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ANEXOS 

 

RELATÓRIO DAS IDADES LOE/SAR 

 

MATERIAL: Sedimento. 

 

NATUREZA DO TRABALHO: Preparação de Amostragem e Elaboração de 

Laudo de Datação de Sedimentos pelo Método da Luminescência Oticamente 

Estimulada (LOE) utilizando o protolo SARs. 

 

REFERÊNCIA: http://www.datacao.com.br em Download.  

 

 

1. AMOSTRAS 

 

Foram fornecidas pelo cliente 31 (trinta e um) amostras com as designações 

indicadas na Tabela 1, acondicionadas e devidamente embaladas de forma que não 

tomaram luz no envio. As amostras foram recebidas e identificadas no laboratório sob 

os códigos de 3062 até 3092. Foram utilizadas nesse trabalho 12 amostras (Ver Tabela 

Anexo 1). 

 

2. MÉTODO UTILIZADO 

Análise da dose acumulada – Equipamento utilizado: TL/OSL Automated 

Systems. 

Foram feitas 12 alíquotas e eliminadas aquelas que ficaram fora da faixa medida. 

A metodologia completa pode ser encontrada em nosso site: 
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1. RESULTADOS 

Tabela Anexo 1: Código Datação, amostra, dose anual, paleodose média e idade 

média. 
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Tabela Anexo 2: Amostra, Th (Tório), U (Urânio), K (Potássio). 
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