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RESUMO 

 

 O conhecimento dos ambientes deposicionais estuarinos modernos é fundamental 

para o estudo das planícies costeiras e plataformas continentais. As sucessões estuarinas 

podem registrar condições hidrodinâmicas marinhas e fluviais, bem como podem ser 

utilizadas como indicadores de variações nas taxas de subidas ou rebaixamento do nível 

do mar. Adicionalmente, os estudos de estuários são úteis para o planejamento do uso e 

ocupação estratégica das zonas costeiras e hidrografia, manejo ambiental e estudos de 

ambientes análogos a reservas de hidrocarbonetos. A sísmica de alta resolução é um 

método geofísico que vem sendo amplamente utilizado como uma ferramenta chave na 

modelagem sismo-estratigráfica em estuários modernos. O presente trabalho tem como 

objetivo à compreensão da evolução das sucessões estuarinas do Rio Potengi no 

Pleistoceno/Holoceno e sua relação com a última subida do nível do mar bem como a 

dinâmica sedimentar estuarina rasa para o refinamento dos modelos de sistemas 

deposicionais estuarinos modernos tropicais. Foram adquiridos 65 km de linhas sísmicas 

longitudinais e transversais ao canal principal do estuário do Rio Potengi com os 

equipamentos Boomer, Sparker e Chirp e perfurado um testemunho com o método 

percussão. A faixa da frequência durante a aquisição do Boomer foi de 1kHz a 2kHz, 

Sparker próxima a 3,7 kHz e Chirp de 0,5-7,2kHz. Os dados adquiridos foram 

processados pelo software ReflexWin 8.0 e com a melhor visualização dos perfis sísmicos 

foi possível identificar elementos arquiteturais característicos de depósitos estuarinos. 

Através da análise dos perfis foram identificadas três unidades sísmicas principais a UA, 

UB e UC que foi subdivida em UC1 e UC2 e três horizontes o HI, HII e HIII que 

preenchem o vale estuarino. A unidade UA é caracterizada pela baixa frequência, 

continuidade lateral e alta amplitude com refletores caóticos sendo interpretada como o 

assoalho do vale fluvial. O horizonte HI foi interpretado como uma superfície 

transgressiva de ravinamento formada quando a taxa de subida relativa do nível do mar 

desacelerou e erodiu o substrato há 10 mil anos atrás. Após essa fase o nível do mar 

continuou a subir e o vale fluvial começou a ser preenchido por sedimentos que formam 

a UB. A UB é caracterizada por moderada continuidade lateral, amplitude e frequência 

com refletores em downlap, onlap e truncamento erosivo. O horizonte HII foi encontrado 

acima da UB e é interpretado como uma nova superfície de ravinamento formada há 9 

mil anos atrás. Com a continua subida do nível do mar, o vale continuou sendo preenchido 

pela unidade sísmica UC1 que é caracterizada pela alta continuidade lateral, frequência e 



moderada amplitude com refletores sigmoidais relacionados a fluxos canalizados e 

deposição subparalela. O horizonte HIII foi identificado acima a UC1 e interpretado como 

uma superfície de ravinamento formada há 8 mil anos atrás. Por fim, a UC2 é 

caracterizada pela alta continuidade lateral, frequência e amplitude relacionadas aos 

braços de acreção lateral dos manguezais com refletores plano-paralelos. 

    

Palavras-chaves: Sismoestratigrafia; Estuários Tropicais; Sísmica de Alta Resolução;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 The knowledge of depositional modern estuaries environments is fundamental for 

the study of coastal plains and shelfs. The marine successions can record marine and 

fluvial hydrodynamics conditions and can be used as indicators of sea level rise. 

Additionally, the study of estuaries is useful for planning the strategic use and occupation 

of coastal zones, hydrography, environmental management and studies of hydrocarbon 

reserves. The high resolution seismic is a geophysics method that have been used like a 

key for seismic-stratigraphic modeling in modern estuaries. This study aims to understand 

the evolution of estuarine successions of the Potengi rives in the Pleistocene/Holocene 

and this relationship with the last sea level rise and understand the estuarine dynamic 

sedimentary for the refinement of the estuaries modern tropical depositional systems. 

About 65 km of seismic lines transversal and longitudinal to the Potengi Estuary channel 

were collected using Boomer, Sparker and Chirp system and perforated a borehole with 

percussion methods. The acquisition frequency of Boomer was 1kHz to 2 kHz, Sparker 

near than 3,7 kHz and Chirp between 0,5-7,2kHz. The acquired data were processed by 

ReflexWin 8.0 software and the best viewing was possible to identify characteristic 

architectural elements of estuarine deposits. Three seismic horizons were identified, HI, 

HII and HIII, and three seismic units filling the valley estuarine, UA, UB and UC. The 

unit UA is characterized by the low frequency, lateral continuity and high amplitude with 

chaotic reflections, the UA was interpreted as a fluvial valley floor. The horizon HI was 

interpreted as a transgressive surface of ravinement formed when the relative rate of sea 

level rise slowed and eroded the substrate 10 thousand years ago. After this, the sea level 

continues to rise and the fluvial valley started to be filling by sediments that are the UB. 

The UB is characterized by a moderate lateral continuity, amplitude and frequency with 

reflectors in downlap, onlap and erosion truncation. The horizon HII was found upper the 

UB and was interpreted like a new ravinement surface formed 9 thousand years ago. With 

the continues sea level rise, the valley has been filling by the UC1 which is characterized 

by high lateral continuity, frequency and moderate amplitude, with sigmoidal and 

subparallel reflectors. The horizon HIII was identified above UC1 and was interpreted as 

a ravinement surface formed 8 thousand years ago. Finally, the UC2 is the shallower unit, 

characterized by high lateral continuity, frequency and amplitude related to the accretion 

arms of the mangroves with plane-parallel reflectors.  

Keywords: Seismostratigraphic; Tropical Estuaries; High-resolution seismic;  
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1.Introdução 

 

1.1.Apresentações e Objetivos 

 Os estuários são sistemas deposicionais fundamentais no estudo da evolução 

costeira. Eles são ambientes sedimentares dinâmicos, pois as suas sucessões estuarinas 

registram condições hidrodinâmicas marinhas e fluviais, processos erosivos, bem como 

podem guardar no seu registro sedimentar variações de subida ou rebaixamento do nível 

do mar (e.g., Boski et al., 2015; Menier et al., 2006; Boyd et al., 2006; Lobo et al., 2003, 

1999).  Adicionalmente, os estuários modernos são ecossistemas complexos, de alta 

sensibilidade ambiental, que fornecem proteção e nutrientes para grande biodiversidade 

(Basset et al., 2013). 

O conhecimento dos estuários é útil para o planejamento do uso e ocupação 

estratégica da zona costeira, para hidrografia, e na exploração de recursos naturais e 

estudo de análogos de reservatórios (Chaumillon et al., 2010; Menier et al., 2006; Milani 

et al., 2000; Bertani et al., 1990). Diversas atividades econômicas são encontradas nesses 

ambientes, sejam elas portuárias marítimas ou por estarem inseridas em contexto de densa 

urbanização. O estudo da história sedimentar dos estuários é fundamental para a 

manutenção dos canais navegáveis, construção e manutenção de obras relacionadas à 

atividade pesqueira (como tanques) e a urbanização (como pontes, portos, marinas). 

Complementarmente, os estuários são largamente estudados como sistemas deposicionais 

análogos na exploração de petróleo (Zaitlin and Shultz, 1990; Dolsom et al., 1991). 

Dentre as reservas de hidrocarbonetos existentes, 25% são encontradas em depósitos 

estuarinos (Dalrymple et al., 1992). 

A zona costeira do Rio Grande do Norte apresenta complexos estuarinos. Os 

principais estuários são: do Rio Açu e Apodi no litoral setentrional, e do Rio Potengi, 

Jundiaí, Jacu no litoral oriental (Lima & Vital, 2006; Vital et al., 2010; Schwarzer et al., 

2006; Gomes et al., 2015a, b; Nogueira et al., 2010; Rocha & Vital, 2009; Soares, 2012; 

Moreira 2016; Frazão & Vital, 2007).  

O estuário do Rio Potengi, localizado no litoral oriental do estado, é o maior e 

mais expressivo estuário dessa região com uma área de 4.093,00 km² (IGARN 2009). O 

estuário está inserido em um contexto de intensa urbanização nas margens, atividade 

portuária, pesca e carcinicultura, dragagens periódicas e instalação de pontes ao longo do 

canal e outras estruturas rígidas como o enrocamento da foz, numa área bordejada por 

manguezal. 
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Esse estuário é coberto por sedimentos Quaternários que preenchem um vale 

tectônico cujo topo rochoso é a Formação Barreias de idade Pleistocenica-Pliocenica 

(Bezerra et al., 2001). A sedimentação recente do estuário reflete forte influência marinha 

sob controles morfológicos e de variação do nível do mar (Boski et al., 2015; Rocha & 

Vital, 2009; Frazão & Vital, 2007) que, nesse contexto, nos fornece informações para 

melhor compreensão sobre a evolução de sistema deposicionais estuarinos modernos 

tropicais, bem como investigações da morfodinâmica estuarina atual. 

Nos últimos anos, a estratigrafia de sequência vem sendo largamente aplicada em 

estudos de sistemas estuarinos do Quaternário com a utilização de métodos hidroacústicos 

para perfilagem de subfundo. Tesson et al. (2010) investigou a evolução do 

preenchimento do vale inciso da costa Roussillon (França) aplicando a estratigrafia de 

sequência nos perfis sísmicos de alta resolução, que permitiu identificar superfícies 

chaves, como superfícies transgressivas e limites de sequência, e correlacionou esses 

dados com a tectônica, suprimento sedimentar e as condições hidrodinâmicas. Benallack 

et al. (2016) estudou as sucessões estuarinas transgressivas do sistema lagunar Lucia 

(África) aplicando a estratigrafia de sequências em dados de sísmica rasa que permitiu 

identificando os ciclos de ordens variadas na região. Esses estudos aplicam o método 

hidroacústico de alta resolução (sub-bottom) para a análise estratigráfica rasa.  

A sísmica de alta resolução, por sua vez, é um método geofísico muito utilizado 

na perfilagem de sedimentos submersos. Este método é utilizado como uma ferramenta 

chave para o estudo da estratigrafia rasa em uma escala de tempo recente. (e.g., Lobo et 

al., 2004; Menier et al., 2010; Allard et al., 2010; Ferrer et al., 2010) 

O presente trabalho tem como objetivo à compreensão da evolução das sucessões 

estuarinas do Rio Potengi no Pleistoceno/Holoceno e sua relação com a última subida do 

nível do mar bem como a dinâmica sedimentar estuarina rasa para o refinamento dos 

modelos de sistemas deposicionais estuarinos modernos tropicais.  

Os objetivos específicos são:  

(1) identificar superfícies estratigráficas, discordâncias regionais, como limites de 

sequência (Holoceno-Pleistoceno), e superfícies transgressivas de ravinamento (por 

ondas ou marés). 

(2) interpretar variações hidrodinâmicas, de aporte sedimentar e espaço de 

acomodação, e variação espacial dos canais e mangue na evolução do estuário. 

(3) pontuar historicamente o comportamento dinâmico morfo-sedimentar como 

resposta aos diferentes níveis e taxas de subida do mar. 
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A área de estudo está localizada no Litoral Oriental do Estado do Rio Grande do 

Norte, no estuário do rio Potengi, Natal-RN (Figura 1).  

 

Figura 1 – A: Localização do estuário do rio Potengi com o google Earth. B: A 

mesma área na imagem de satélite SRT. 
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2.Estuários 

 

 Os estuários são importantes sistemas deposicionais que apresentam uma larga 

significância para o uso humano (Boyd et al., 2006). O registro sedimentar de ambientes 

estuarinos recentes é utilizado como depósitos análogos para estudos de reservatórios de 

hidrocarbonetos. Diversas feições estratigráficas corroboram para o estudo da variação 

relativa do nível do mar, da dinâmica sedimentar de estuários e da interação de processos 

costeiros e estuarinos (Rosseti 2008). 

O estudo do ambiente transicional estuarino é fundamental não só do ponto de 

vista científico, como também ambiental, econômico e essencial para o seu manejo 

adequado. A área estuarina, comumente, apresenta intensa atividade humana seja 

portuária, pesca, obras de engenharia (como construção de pontes). Além disso, nessa 

região encontramos um ecossistema frágil que são os manguezais, fundamentais no 

nascimento da vida marinha. 

  

2.1.Definições e histórico 

 

Na literatura existem diversas definições sobre estuários. Segundo a definição 

clássica de Pritchard (1967) “estuários são corpos de água costeiros, semifechados que 

têm uma ligação livre com o oceano e nos quais a água do mar se dilui, de forma 

mensurável, com a água doce proveniente da drenagem terrestre”, essa definição leva em 

consideração o grau de salinidade da água como o delimitador do estuário. 

Complementarmente, Allaby & Allaby (1999) definiram que “o estuário é um corpo de 

água semi-fechado que tem livre conexão com o oceano aberto onde a água doce, derivada 

da drenagem da terra, é misturada com a água do mar” (Figura 2). 

 Em 1967, os estudos de Kulm & Byrne indicaram a subdivisão sedimentar 

tripartida de um estuário. O estuário foi dividido em três setores (Figura 3): zona marítima 

ou estuário inferior, em ligação direta com o mar aberto; estuário médio, onde há mistura 

de processos marinhos e fluviais; estuário superior ou fluvial, caracterizado pela 

existência de água doce, mas ainda sujeito à ação da maré. Assim, a sedimentação de 

estuários se desenvolve durante a transgressão marinha onde as sucessões estuarinas 

preenchem vales incisos formados em nível de mar baixo anteriores (Boyd et al., 2006). 

Utilizando apenas critérios geomorfológicos, Fairbridge (1980) definiu que “o 

estuário é um braço de mar que ocupa um vale fluvial até ao limite superior da ação da 
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maré”. Dalrymple et al. (1992) utilizando critérios de salinidade, onda, correntes fluviais 

e maré definiu o estuário como “a parte mais externa de um sistema de vales afogados 

que recebe sedimentos fluviais e marinhos, contendo fácies influenciadas por processos 

de marés, ondas e rio. Sua extensão é considerada a partir do limite flúvio-estuarino em 

direção ao continente, com fácies influenciadas por maré,  até o limite estuarino-marinho 

em direção ao mar com fácies costeiras na foz” (Figura 3).  

 

 

Figura 2 – Zonas de sedimentação estuarina (Modificado de Kulm & Byrne, 1967). 
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Figura 3 – A) Limites da área estuarina segundo Pritchard (1967) de acordo com a 

salinidade e Dalrymple et al. (1992) o limite das fácies sedimentares. B) Modelo 

tripartido de acordo com os processos atuantes o estuário. (Modificado de Boyd et al., 

2006). 

 

2.2.Ambientes estuarinos 

 

A ação mista de correntes de maré, fluviais e ondas em ambientes estuarinos, 

produz uma variedade de estruturas sedimentares. A interação entre o processo fluvial e 

marinho fornece a base para o modelo deposicional de facies estuarinas (Boyd et al., 

2006). Devido à influência das ondas e marés, os estuários são divididos de acordo com 

a sua influência principal em: estuários dominados por onda e estuários dominados por 

maré. 

Os estuários dominados por onda formam-se, normalmente, em regimes de micro 

e mesomaré (Boyd et al., 2006; Rosseti 2008). A maior energia está localizada na 

desembocadura do rio, causada pela ação das ondas, e outra na cabeça do rio, causada 
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pela ação das correntes fluviais (Figura 4). Na região central do estuário há uma baixa 

energia. Logo, de maneira geral, o perfil litológico desse estuário é: areia grossa 

(desembocadura), areia fina (região central), areia grossa (cabeça do rio). Na 

desembocadura do estuário formam-se um complexo de ilhas-barreiras que servem como 

escudo para o estuário em relação à energia de ondas e correntes de maré. Assim, a zona 

central do estuário é protegida e dominam processos de sedimentação por suspensão nessa 

região.  

Nos depósitos estuarinos dominados por onda identificam-se depósitos de barras 

transversais ou esporões de areia geradas por processos de ondas próximos a 

desembocadura (Figura 4) e associações faciológicas representativas de ambientes de 

facie praial e de ante-praia em sua porção mais marinha, que se associam a depósitos de 

baixios de inframaré e/ou leques de extravasamento em sua porção mais interna (Boyd et 

al., 2006; Rosseti 2008). Depósitos de deltas de maré enchente e/ou vazante podem se 

formar na desembocadura do estuário. A zona central é caracterizada por depósitos 

argilosos com abundante conteúdo orgânico. O arranjo faciológico representativo de 

estuários dominados por onda é caracterizado por: canal fluvial; delta de cabeceira de 

baia; bacia central; delta de enchente e complexo de ilha-barreira (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Distribuição da energia, morfologia e fácies sedimentares em estuário 

dominados por onda (Modificado de Boyd et al., 2006). 

 

Os estuários dominados por maré formam-se, normalmente, em regimes 

dominados por macromaré (Boyd et al., 2006). A geometria afunilada permite que a 
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amplitude da maré de enchente seja aumentada dentro do estuário até certa distância para 

depois declinar. Dessa forma, os sedimentos da desembocadura são depositados sob a 

forma de uma série de barras alongadas paralelas à margem estuarina (barras 

longitudinais) (Figura 5).  

 

 

Figura 5 – Distribuição de tipo de energia e elementos morfológicos em 

estuários dominados por maré. (Modificado de Boyd et al., 2006) 

 

Os estuários são tipicamente iniciados com o início da transgressão e continuam 

acumulando sedimentos durante a transgressão, até o momento da máxima inundação, 

quando a linha de costa atinge a sua posição mais para a terra, antes de finalmente 

começar o preenchimento marinho subsequente da subida do trato de mar alto (Boyd et 

al., 2006) (Figura 6). Depósitos estuarinos são marcados, na base, por uma superfície de 

erosão que registra a incisão na desembocadura de um canal fluvial durante a fase de 

rebaixamento do nível do mar. O contato entre os sedimentos estuarinos fluviais e os 

sobrepostos a eles é chamado de superfície de inundação ou superfície transgressiva 

(Boyd et al., 2006).  

Com a transgressão subsequente, a parte superior da sucessão transgressiva é 

geralmente removida pela erosão da linha de costa e/ou canal de maré (gerando 

superfícies de ravinamento de onda ou maré), dependendo da relação entre as taxas de 

subida do nível do mar, a transgressão marinha e a taxa de entrada de sedimentos (Boyd 

et al., 2006). Os vales são então afogados, resultando em sucessões sedimentares 
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retrogradacionais a agradacionais depositadas sobre as superfícies erosivas (Rossetti, 

2008). 

Segundo Rossetti (2008), a medida em que o estuário evolui, seu caráter 

transgressivo é minimizado. Quando as taxas de elevação do nível do mar diminuem, os 

estuários perdem suas características transgressivas, havendo transladação das fácies em 

direção à bacia. Essa modificação é registrada na transição da fase transgressiva para a de 

mar alto. 

Resumidamente, no rebaixamento do nível do mar os estuários são marcados por 

uma superfície de descontinuidade na base (muitas vezes a discordância do topo dos 

depósitos fluviais). Com a subida do nível do mar, formam-se depósitos com natureza 

predominantemente transgressiva em condições estuarinas e os vales são preenchidos e 

depositados por sedimentos com características de preenchimento de canal. 

 

 

Figura 6 – Seção esquemática axial de um estuário dominado por marés com suas 

principais superfícies estratigráficas (Modificado de Boyd et al., 2006). 

 

2.3.Estuários no Rio Grande do Norte 

 

A planície costeira do Rio Grande do Norte apresenta feições estuarinas ao longo 

de toda a sua costa. Os principais estuários são: do Rio Açu e Apodi no litoral setentrional, 

e do Rio Potengi, Jundiaí, Jacu no litoral oriental. 

Os trabalhos existentes nessa região contemplam principalmente a plataforma 

continental devido ao interesse da indústria do petróleo na área (Lima e Vital, 2006; Vital 

et al., 2010; Schwarzer et al., 2006; Gomes et al., 2015a,b; Nogueira et al., 2010). 

Entretanto, são encontrados alguns estudos sobre os ambientes estuarinos: Rocha (2009) 
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analisou a morfo-dinâmica do estuário do Rio Açu; Soares (2012) fez uma análise 

hidrodinâmica e morfo-dinâmica do complexo estuarino do Rio Açu (Estuários do 

Conchas, Cavalos e Açu). Moreira (2016) aplicou técnicas de sísmica rasa para 

compreensão da sedimentação no estuário do Rio Açu; Frazão e Vital (2007) analisaram 

estruturas rasas de gás em sedimentos do estuário do Rio Potengi; Rocha e Vital (2015) 

caracterizaram sedimentos superficiais, formas de fundo e estruturas rasas do Estuário do 

Potengi; Boski (2015) analisou testemunhos no ambiente de mangue em busca de 

marcadores de variação do nível do mar no estuário do Rio Potengi. 

 

2.4 O estuário do Rio Potengi 

  

O estuário do Rio Potengi é um estuário tropical onde o aporte fluvial é dominado 

por eventos sazonais (Rocha & Vital 2015). O rio Potengi nasce no município de Serra 

de Santana e percorre cera de 180 km até desaguar no Oceano Atlântico. 

A bacia do Rio Potengi está encaixada em um vale tectônico que exibe a geometria 

de um semi-graben (Figura 7), estendendo-se por aproximadamente 20 km a partir do 

litoral até o município de Macaíba, e é limitada pela falha do Jundiaí de direção 

preferencial 60° NE, localizada na margem direita do rio Potengi (Bezerra et al., 2001). 

Essa falha exerce um forte controle estrutural sobre o estuário tornando a margem sul 

mais rasa que a margem norte devido à proximidade com a escarpa da falha. 

Morfologicamente, o canal principal do estuário meandra próximo a 

desembocadura com formato em “S”, possui margens suaves, pouco angulares indicando 

um rio maduro, em sua região terminal. Percebe-se que a região interna do estuário é 

relativamente rasa com profundidades máximas de 8 m e largura máxima de 530 m. A 

medida que seguimos em direção a foz, o estuário aumenta sua largura, atingindo valores 

máximos de 1,10 km e profundidades máximas de 15 m. De modo geral a profundidade 

média do estuário é 12 m e a largura média é de 550 m. 
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Figura 7 – Mapa geológico da planície costeira e embasamento cristalino entre Natal e 

Canguaretama (Modificado de Bezerra et al., 2001). 

 

2.5 Contexto geológico 

  

A área de estudo está inclusa no contexto da bacia sedimentar litorânea 

Pernambuco-Paraíba-Rio Grande do Norte, de idade cretácea. Sobre essa bacia são 

encontradas uma sequência Tercio-Quaternária (Formação Barreiras) e sedimentos 

quaternários recentes (dunas fixas ou móveis, aluviões, terraços fluviais e mangues). 

 

2.5.1.Formação Barreiras 

  

A Formação Barreiras constitui uma cobertura sedimentar terrígena continental e 

marinha, de idade miocênica a pleistocênica inferior (Suguio et al., 1999; Vilas Boas et 

al., 2001). As rochas da Fm. Barreira são constituídas por sedimentos pouco consolidados 

e inconsolidados, apresentado cores diversificadas que vão de argila a conglomerados. 

Podem ser identificados nessa formação terraços fluviais e sedimentação costeira 

(Mabessone et al. 1972). Na área de estudo, essa formação repousa sobre as rochas 

carbonáticas de idade cretácea (Bezerra et al., 2001).  

 

 



Capítulo 2 - Estuários  ROCHA, I.C.B. 

 

12 
 

2.5.2.Sedimentos Quaternários 

 

 Os sedimentos recentes da área de estudo repousam sobre a Fm. Barreiras. As 

principais unidades litoestratigráficas encontradas foram: beachrocks, depósitos fluviais, 

depósitos praiais e dunas fixas e móveis. 

 

A. Beachrocks 

 

Os beachrocks ou rochas praiais (também conhecidos como arenitos de praia) são 

formados na zona de intermaré (Scholten 1972; Alexanderson 1972). Essa litologia é 

comumente utilizada como indicadores da variação relativa do nível do mar (Hopley 

1986; Bezerra et al. 1998). Os beachrocks são formados por areias silicicláticas puras e 

carbonáticas biogênicas sendo cimentadas por aragonita e calcita. Na área de estudo, eles 

foram identificados entre a zona de estirâncio e de antepraia (Oliveira, 1990). Segundo 

Oliveira (1990) duas linhas de beachrocks são encontradas com diferentes idades: uma 

com 4700 anos e outra com 6500 anos (esse mais próxima a linha de costa). 

 

B. Dunas fixas e moveis 

 

As dunas presentes na área de estudo são formadas por areias quartzosas com 

grãos bem arredondados e selecionados (Gomes et al. 1981) e apresentam direção 

preferencial SE-NW (concordante com a direção dos ventos). São comuns dunas 

parabólicas e, em alguns casos, longitudinais (Frazão, 2003). 

 

C. Depósitos fluviais  

 

Os depósitos fluviais estão relacionados as áreas planas das margens dos canais 

fluviais onde são depositados sedimentos muito finos (Rocha, 2012). Esses depósitos 

foram os terraços e planícies fluviais. Eles são caracterizados por areia média a fina 

quando relacionados aos canais e areia fina, argila e silte quando relacionados a planícies 

de inundação. 
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D. Depósitos de praias 

 

Os depósitos de praias são caracterizados por areia siliciclástica inconsolidada 

formados principalmente por quartzo, mica, minerais pesados e restos de organismos. 

Esses depósitos sofrem intensa dinâmica costeira de ondas, marés, ventos, fluvial onde 

os sedimentos são bastante retrabalhados e continuamente transportados. 

 

2.6.Fácies sedimentares do estuário do Rio Potengi 

 

Boski et al. (2015), através de dados de testemunho, identificou quatro principais 

unidades sedimentares de acordo com as fácies sedimentares presentes na região de 

mangue adjacente as margens do estuário do rio Potengi.  

Os depósitos fluviais e transicionais fluviais estuarinos estão relacionados a 

transição marinha para fluvial durante o Pleistoceno/Holoceno. Os depósitos de mangues 

e planícies lamosas ocorrem nas extensas regiões de inframaré e estão relacionados com 

a deposição de silte e argila. Os depósitos de cristas de mangue e bancos de canais também 

são caracterizados pela presença de silte e argila. Estes depósitos estão relacionados o 

avanço do mangue. E, por fim, os depósitos de canal e delta de maré são caracterizados 

por areia fina a muito fina relacionados com a migração dos canais do rio (Boski et al., 

2015).  

 

2.7.Hidrografia e Clima 

 

A Bacia Hidrográfica do rio Potengi (Figura 8) drena uma área de 4.093 km². Os 

riachos das Quintas e Baldo deságuam nesse rio. A vazão média dessa bacia é de 2,1 m³/s 

(SERHID, 2000). As chuvas controlam a descarga fluvial, em períodos chuvosos essa 

descarga aumenta, logo o aporte fluvial do estuário é sazonal. No estuário do rio Potengi 

as taxas potenciais de material transportado por arraste de fundo, durante um ano de 

grande vazão (por exemplo, 1000 m³/s), poderia aportar à deriva litorânea até 18.661 

m³/dia de sedimentos (Cunha, 2004).  
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Figura 8 – Bacia hidrográfica do rio Potengi (IGARN, 2009) 

 

As marés que ocorrem no estuário são de um regime de meso-maré semi-diurna, 

com duas marés altas e duas baixas durante um dia lunar.  Altura máxima na sizígia é de 

2,30 m e na quadratura de 0,85 m (Frazão 2003). 

Frazão (2003) comparou os valores das velocidades medidas com a amplitude da 

maré, durante a maré de sizígia, e verificou que no estuário Potengi as velocidades de 

enchente são maiores do que as de vazante. Os valores máximos atingidos na situação de 

enchente apresentada são de cerca de 1,08 m/s. Segundo Frazão (2003), a média da altura 

das ondas é de 0,8m e com período de 13s.  

O clima da região é o tropical litorâneo caracterizado por um clima quente e úmido 

com verões chuvosos e invernos com pouca chuva. No estuário do rio Potengi o regime 

pluviométrico mais elevado se estende de março a abril e de junho a agosto. O volume 

médio anual das chuvas foi de 1171,8mm em 2016 (EMPARN, 2016). 

 A velocidade dos ventos apresenta variações em escala de dias, semanas e também 

sazonais com maior intensidade no período de julho a setembro (Frazão 2003). 
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3.Materiais e Métodos 

 

3.1.Introdução 

 

A geofísica é uma ciência que estuda os fenômenos físicos da terra. Para tal, são 

aplicados princípios da física afim de facilitar a investigação do interior da terra. Os 

métodos geofísicos são largamente utilizados na investigação de superfícies terrestres 

para o propósito da pesquisa mineral, estudos geológicos e planejamento de atividades 

antrópicas. Diversos trabalhos são encontrados utilizando esse método de forma eficiente 

em áreas submersas (Benallack et al., 2016; Moreira 2016; Chaumillon et al., 2010; 

Menier et al., 2010). 

O método sísmico de alta resolução é uma ferramenta usada para a identificação 

de superfícies geológicas de interesse, principalmente em tempo recente (Lurton, 2002; 

Ylmaz, 2001). Para tal, esse método se baseia em três etapas principais: 

Aquisição: Que consiste no trabalho em campo para a aquisição dos dados 

sísmicos. 

Processamento: Que consiste no trabalho em laboratório para o melhoramento 

visual do dado a fim de conseguir visualizar melhor superfícies de interesse. Esta pode 

ser 2D, 3D e 4D. 

Interpretação: Que consiste na análise dos dados processados e sua posterior 

interpretação dentro do contexto geologia inserida. 

A essência da técnica da sísmica de reflexão é mensurar o tempo tomado pelo 

pulso sísmico em propagar da fonte sísmica até penetrar os substratos ocorrendo reflexões 

e desvios de acordo com a velocidade dos meios em que a onda acústica atravessa devido 

a diferença de impedância acústica (Figura 9). A fonte emite um sinal acústico conhecido 

de forma repetitiva num determinado intervalo de tempo e em um amplo espectro de 

frequência. O retorno da onda acústica é detectado por um receptor (o hidrofone), que 

também está numa posição conhecida (Lurton, 2002; Ylmaz, 2001).  
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Figura 9 – Esquema de aquisição do dado sísmico. 

 

3.2.Sísmica de reflexão x Sísmica de alta resolução 

 

A sísmica rasa (ou sísmica de alta resolução) e a sísmica de reflexão possuem os 

mesmos princípios físicos, mas podem apresentar diferentes sistemas de aquisição de 

dados, fontes acústicas, espectros de frequência emitidos, os receptores, os sistemas de 

processamento e até mesmo as formas de apresentação dos dados (Souza, 2006). 

A sísmica convencional utiliza sinais acústicos de baixa frequência que fornece 

menor resolução e maior profundidade de penetração sendo capaz de mapear estruturas 

regionais. A sísmica rasa, por sua vez, utiliza sinais acústicos de maior frequência que, 

por consequência, fornece maior resolução sendo capaz de distinguir estruturas 

centrimétricas (Brunetta, 2005, Gomes et al., 2011).  

A utilização do método de sísmica de alta resolução é comum em ambientes com 

baixo contraste de impedância acústica e baixa relação sinal ruído (Souza, 2006). As altas 

frequências geram uma menor penetração e por consequência não atinge áreas tão 

profundas quanto à sísmica de reflexão convencional. 
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3.3.Fontes sísmicas 

 

As fontes sísmicas mais conhecidas são as ressonantes e impulsivas (McGee 

1995a). As fontes ressonantes produzem um sinal acústico com forma conhecida, 

repetitiva e origina-se a partir da ressonância de cristais piezoelétricos. Esta fonte 

apresenta como vantagens a facilidade operacional, o baixo custo de manutenção, 

eficiência (alta relação sinal/ruído) e pode ser utilizada em grandes profundidades (Souza, 

2006).  

As fontes impulsivas, por sua vez, são aquelas que liberam grande quantidade de 

energia em um intervalo de tempo próximo de zero possibilitando uma boa penetração e 

resolução. Dentre os equipamentos de sísmicos rasos mais utilizados destacam-se os 

sistemas: Pinger e Chirp (ressonantes), Sparker e Boomer (impulsivas) (Tabela 1). Esses 

equipamentos, de uma forma geral, trabalham em alta frequência, porém, cada 

equipamento tem sua particularidade de resolução/profundidade de penetração. 

 

 

Figura 10 – Principais fontes sísmicas: A-Pinger B-Chirp C-Boomer D-Sparker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 – Materiais e Métodos  ROCHA, I.C.B. 

 

 

18 
 

Tabela 1 - Principais características dos sistemas Sparker, Chirp, Boomer e Pinger. 

(modificado de Penrose et al., 2005). 

 

 

   

3.4.Sísmica Rasa aplicada a estratigrafia de sequência 

 

Nos últimos anos, a sísmica rasa vem sendo largamente utilizada como uma 

ferramenta para o estudo da estratigrafia de sequência em ambientes submersos (Boyd et 

al, 2006; Lobo et al., 2003, 2004; Barbosa et al., 2012; Gomes et al., 2014). As   

terminações, unidades e fácies sísmicas, podem ser correlacionadas com as sessões 

estratigráficas em alta resolução em ‘escala de afloramento’ podendo detalhar superfícies 

estratigráficas, estratificações internas, unidades estratigráficas e descrever as sucessões 

sedimentares do preenchimento estuarino (Dalrymple & Zaitlin, 1992; Lobo et al., 2003; 

Menier et al., 2010). 

Boyd et al. (1992) apresentam um trabalho fundamental no estudo dos modelos 

deposicionais costeiros. Esses autores classificaram os diferentes sistemas deposicionais 

costeiros de acordo com a sua morfologia, evolução e os processos dominantes. Os 

modelos deposicionais correlacionam a ação das marés, ondas e rios com a variação 

relativa do nível do mar e o preenchimento sedimentar. A partir desses conceitos 

fundamentais e conceituais, começaram a surgir trabalhos que aplicavam conceitos de 

estratigráfica nos perfis de sísmica rasa, utilizando a sismoestratigrafia. Reynaud et al. 

(1999) aplicando a sísmica de alta resolução interpretou o preenchimento do vale inciso 

da plataforma do mar Céltico. Estes autores correlacionaram o preenchimento sedimentar 
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com a variação da subida relativa do nível do mar identificando nos perfis sísmicos 

superfícies estratigráficas chaves. 

Weber et al. (2004) através de perfis sísmicos de alta resolução e dados de 

testemunho definiu a geometria interna do preenchimento sedimentar do vale Charente 

(França). Foram identificadas superfícies sísmicas presentes no preenchimento de idade 

Holocênica com sequências transgressivas durante a subida relativa do nível do mar. 

Esses autores descreveram um modelo deposicional estratigráfico estuarino em margens 

continentais passivas e correlacionaram a neotectônica da área. 

Lobo et al. (2004) analisou as estruturas estratigráficas durante o ciclo regressivo-

transgressivo no quaternário na plataforma Roussillon (Sudoeste do Golfo de Lion, 

França). Estes autores utilizaram perfis sísmicos com a fonte Sparker e dados de 

testemunho. Eles observaram nos dados registros de quatro ciclos regressivos-

transgressivos que constituem a sequência deposicional da área estudada. 

Chaumillon et al. (2010) resumiu e comparou diversos trabalhos nos modernos 

vales incisos, estuários e lagoas franceses. Esses trabalhos comparam os parâmetros de 

tectônica, hidrodinâmica, suprimento sedimentar e controle do acamamento no 

preenchimento sedimentar. Para esses autores, a variação do nível do mar é o principal 

fator, no registro estratigráfico, para o controle da incisão do vale e preenchimento 

sedimentar. Esses trabalhos utilizaram como metodologia a sísmica de alta resolução e 

dados de testemunhos. 

 

3.5.Levantamento dos dados de sísmica no Rio Potengi 

 

Para a realização do levantamento dos dados sísmicos no Rio Potengi, foi feito 

inicialmente uma análise cartográfica prévia, junto com dados de marés da área de estudo, 

para confeccionar o mapa de planejamento das linhas de navegação. Paralelamente, foram 

realizados testes de bancada no laboratório de Geologia e Geofísica Marinha e 

Monitoramento Ambiental com os equipamentos Sparker, Chirp e Boomer objetivando 

evitar problemas no funcionamento do equipamento em campo. 

Durante os dias 17 e 18 de agosto de 2015 foram coletados 65,8 km de linhas 

sísmicas longitudinais e cruzadas ao canal principal do Estuário do Potengi com a fonte 

Boomer e Sparker (Figura 11). Os equipamentos foram rebocados na embarcação Spirit 

of Noronha (Figura 12-A), em uma velocidade aproximada de 4 nós. Inicialmente foi 

necessário medir os offsets que deveriam ser inseridos no programa de aquisição do dado 
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(Figura 12-B). Os dados foram adquiridos utilizando o software Meridata no formato 

(*.SRP). Em novembro de 2015 foram coletados os dados com a fonte Chirp, esses novos 

dados estavam no acervo do Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha e 

Monitoramento Ambiental (GGEMMA).  

 

 

Figura 11 – Trajeto das linhas sísmicas coletadas nas duas campanhas. 
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Figura 12 –A: Embarcação Spirit of Noronha; B: Os offsets medidos em campo. 

 

 

 

3.6.Fontes sísmicas utilizadas no levantamento geofísico   

 

O levantamento geofísico desse trabalho utilizou os sistemas Boomer, Sparker e 

Chirp. Os sistemas Boomer e o Sparker são da marca MERIDATA e o Chirp da Edgetech. 

Tais equipamentos operam em altas frequências mapeando superfícies rasas 

detalhadamente com penetrações diferentes onde o Boomer atingiu uma profundidade 

máxima próxima de 80 m, o Sparker de 200 m e o Chirp de 30 m. Através dessas 

diferentes fontes foi possível correlacionar nossos resultados em diferentes escalas 

 

3.6.1.Boomer e Sparker 

 

Os sistemas Boomer e Sparker (Figura 13) são formados, basicamente, por uma 

fonte de energia (SIG Pulse S1), fonte sísmica ou sonora (boomer ou sparker), os 

receptores acústicos (hidrofones - streamer), e sistema de navegação. A fonte de energia 

opera numa potência máxima de 300 Joules. A fonte sísmica (Boomer e Sparker) é 

separada do receptor do sinal (hidrofones)(Figura 9).  
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Figura 13 – A: Fonte Acústica Boomer com os flutuadores para auxiliar no reboque 

do equipamento; B: Fonte Acústica Sparker. 

 

O Boomer e Sparker operam em frequências mais baixas (<4000Hz) do que 

comparado com fontes ressonantes (e.g. Chirp) permitindo uma maior penetração com 

menor resolução. Entretanto, o uso de duas fontes como o Boomer e Sparker permitiu a 

visualização de diferentes estruturas visto que o Sparker, que pode operar em frequência 

menor que o Boomer, consegue maior penetração e mapeamento de feições maiores.   

O streamer (Figura 14) é composto por diversos transdutores, os hidrofones, 

montados no interior de uma mangueira, que é também chamado de seção ativa. 

Sucintamente, o funcionamento do equipamento está relacionado à fonte sísmica que 

emite a onda acústica que é refletida a cada contraste de impedância existente no fundo 

marinho e essa resposta é coletada pelo streamer. 
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Figura 14 – A mangueira Streamer com os hidrofones. 

 

O Boomer, durante a aquisição (Figura 15), operou em frequências de 1000Hz a 

2000Hz. Essa alta frequência permitiu uma baixa penetração no substrato (próximo a 

100m profundidade) porém com boa resolução. 

 

 

Figura 15 – Aquisição utilizando a fonte sísmica Boomer e o streamer sendo 

rebocados pela embarcação. 
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O sistema Sparker operou em frequências médias (próxima a 3,7 kHz) e mapeou 

superfícies mais profundas (próxima a 150m) e de caráter mais regionais, com menos 

detalhes. 

 

3.6.2.Chirp 

 

Os dados do Chirp (Figura 16) foram adquiridos com o intervalo de frequência 

entre 0,5-7,2Hz. Devido a essa frequência foi possível identificar refletores com uma 

profundidade próxima de 30m, porém com uma resolução centimétrica. Esses dados 

foram adquiridos em novembro de 2015 e estavam no acervo do Laboratório de Geologia 

e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental (GGEMMA). 

 

 

Figura 16 – A fonte sísmica Chirp. 

  

A utilização de diferentes fontes sísmicas permitiu observar e analisar estruturas 

em diferentes escalas (Figura 17). A correlação desses perfis nos remete a informações 

mais completes e confiáveis da área de estudo. 
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Figura 17 – Correlação de perfis sísmicos de uma mesma localização coletados de 

diferentes fontes sísmicas. 

 

3.7.Processamento dos dados de sísmica rasa 

 

Esforços recentes veem tentando desenvolver um processamento aplicado ao dado 

de sísmica rasa (Gomes 2009; Gomes et al., 2011; Bruneta, 2005; Moreira, 2016). O 

processamento dos dados de sísmica de alta resolução permite uma melhor visualização 

dos perfis sísmicos, ressaltando as estruturas geológicas e auxiliando na interpretação do 

dado. Foram feitos dois diferentes fluxos de processamento, um para os dados coletados 

com a fonte sísmica Boomer e Sparker e outro com a fonte sísmica Chirp. Para ambos os 

processamentos foi utilizado o software ReflexWin 8.0. 

O processamento utilizado para o dado coletado com a fonte sísmica Boomer e 

Sparker consistiu em oito etapas: Leitura do dado, geometria, edição de traço, correção 

estática, migração, análise espectral, filtros, ganhos e interpretação dos dados (Figura 

18A). O fluxo do processamento do dado coletado com o Chirp (Figura 18B) consistiu 
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nas etapas de leitura do dado, geometria, edição de traço, análise espectral, migração, 

filtros, ganhos e interpretação. 

  

 

Figura 18 – A: Fluxograma simplificado do processamento dos dados de Boomer e 

Sparker B: Fluxograma simplificado do processamento dos dados de Chirp. 

 

 Inicialmente são feitos os passos de leitura do dado, geometria e edição do traço. 

A leitura do dado consiste na reformatação para o formato interno do módulo 2D-Data-

Analysis do ReflexWin. A geometria altera a distância entre os traços e localização por 

coordenadas XY gerando remoção da lâmina d’água e corte no dado, por exemplo. A 

edição do traço permite remover traços que não trazem informação. 

A correção estática, utilizado apenas no fluxo do Boomer e Sparker, move o traço 

sísmico para um referencial plano corrigindo anomalias de velocidade próxima a fonte 
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ou receptor e permite a recuperação das profundidades batimétricas por meio de 

substituição do tempo da primeira reflexão de fundo por um dado corrigido. 

 Na análise espectral altera-se frequência e amplitudes em busca de uma melhor 

resposta do dado. A migração tem como finalidade corrigir o deslocamento dos refletores 

provocados por inclinações e difrações. Os ganhos e filtros têm por finalidade a correção 

da atenuação do sinal e eliminação de alguns ruídos realçando os refletores. 

 Como resposta desse processamento foi possível uma melhor visualização das 

linhas sísmicas auxiliando na interpretação do dado (Figura 19). 

 

  

Figura 19 – Antes e depois do processamento sísmico. 

 

3.8.Testemunho 

 

Ainda, dentre as atividades de campo, foi realizando um furo de testemunho 

utilizando o método de percussão realizado pela empresa Gepê Engenharia. O furo (F1) 

foi realizado próximo ao canal de maré Jaguaribe e áreas inundáveis com a maré na região 

adjacente aos tanques de carcinicultura. A altimetria do topo do testemunho foi corrigida 

com base em dados de GPS, estando a 1,5 m acima do nível médio da maré. F1 possui 34 

metros de comprimento e alcançou uma profundidade de 32,5 m abaixo do nível do mar 

e obteve baixa recuperação (Figura 20). 
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Figura 20 – Localização do testemunho. 
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4.Sucessões estuarinas do Rio Potengi 

 

4.1.Introdução 

  

A análise dos dados de sísmica de alta resolução permitiu a correlação entre as 

terminações, horizontes sísmicos e a correlação com a descrição do furo aplicando a 

estratigrafia de sequência. Dessa forma, a integração dos dados sísmicos recentes, a 

descrição do furo e a literatura pretérita permitiu determinar o processo do preenchimento 

sedimentar moderno do ambiente deposicional estuarino do rio Potengi. 

 

4.2.Morfologias de Canal Estuarino  

 

O canal principal do estuário do rio Potengi apresenta uma profundidade média 

de 7 m e uma largura média de 500 m. Na região inferior do estuário, com maior 

influência fluvial, as profundidades máximas são de 5 m e largura de 530 m. Em direção 

a desembocadura, na região do estuário superior, o estuário torna-se mais profundo com 

valores máximos de largura de 1,10 km e profundidade de 16 m. 

Desaguando na margem norte do canal principal, observa-se um canal secundário 

expressivo do estuário conhecido popularmente como Canal Jaguaribe (Figura 21). Esse 

canal apresenta 4,3 km e profundidade média de 2 m. Ele está inserido em um contexto 

de manguezais e tanques de carcinicultura próximos. 

O estuário do rio Potengi apresenta sinuosidade em suas margens em forma de 

meandro (Figura 21). É possível observar mudanças abruptas na profundidade ao longo 

dos perfis. Na desembocadura do estuário ocorre uma linha de beachrocks (Figura 21) 

que serve como uma barreira física para a ação total das ondas, obtendo uma função 

semelhante às barreiras descritas por Boyd et al (1992).  
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Figura 21 –  Morfologias do estuário do rio Potengi: Região do canal Jaguaribe, 

canal principal em forma de “S” e paredão de beachrock na desembocadura do estuário. 

 

As margens do vale do canal principal do estuário apresentam baixa declividade 

(Figura 22) indicando uma fase final do desenvolvimento do Rio. De modo geral, a 

margem sul é encontrada até uma profundidade de 4 m. Já a margem norte em uma 

profundidade de até 7 m. Assim, é possível perceber que os horizontes sísmicos 

identificados são mais rasos na margem sul e mais profundos na margem norte no canal 

principal.  Percebe-se que na maioria dos perfis os gradientes de declividade são suaves. 

O declive entra a montante e a jusante é de 1:690 m. 
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Figura 22 –  Distribuição esquemática dos perfis batimétricos extraídos das 

seções sísmicas. 
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4.3.Feições de subsuperfície 

 

 Os dados da sísmica de alta resolução permitiram a análise das feições de 

subsuperfície do estuário e da arquitetura interna do canal. Ao todo foram coletados, 

processados e interpretados 13 perfis sísmicos (Figuras 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20 e 

31).  

 

4.3.1 Unidades e superfícies sísmicas 

 

 Na área de estudo, foram identificadas quatro unidades sísmicas principais de 

acordo com o padrão das terminações de seus refletores, amplitudes, continuidade e 

arquitetura interna (Tabela 1).  

A unidade A (UA) (Figuras 23 e 30) é identificada localmente e é a unidade 

sísmica mais profunda (acima de 30 m) que foi imageada nas linhas. Ela é caracterizada 

por uma alta amplitude, baixa frequência e baixa continuidade lateral. Internamente, os 

refletores apresentam padrão caótico. A alta profundidade dificulta inferir com precisão 

a sua espessura. Possivelmente, abaixo dessa unidade é encontrado o topo da Formação 

Barreiras. Essa unidade é limitada ao topo pelo horizonte sísmico 1 (HI). 

O horizonte sísmico HI (Figura 23 e 30) é limitado na base pela a UA e ao topo 

pela a UB. Esse horizonte é identificado localmente na linha sísmica devido a sua alta 

profundidade. Os refletores truncam erosivamente essa superfície e possuem alta 

amplitude e baixa frequência. Apesar de ser encontrado localmente, o HI, provavelmente, 

é de caráter regional, pois ele representa uma fase lenta da subida do nível do mar onde 

houve a erosão por ondas e marés, gerando uma superfície transgressiva de ravinamento. 

O HI tem profundidade variável ao longo do canal. Nas seções sísmicas a 

montante do estuário, o HI ocorre em profundidades mais rasas em torno de 25 m e, em 

direção a jusante, este horizonte torna-se mais profundo próximo a foz atingindo mais de 

32 m. 

 A unidade B (UB) (Figura 23, 25, 26, 29 e 30) é delimitada na base pelo HI e ao 

topo pelo HII. Essa unidade apresenta baixa continuidade lateral, mas é encontrada 

regionalmente nos perfis sísmicos. Sua espessura varia de 5 m a 14 m e apresenta uma 

profundidade máxima de 31 m. Os refletores são identificados em diversos padrões: 

caóticos, downlaps, onlaps, toplaps e truncamentos erosivos. Tais refletores estão 
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associados a geometria de preenchimento de canal. Apresentam-se com alta amplitude e 

moderada frequência. 

 O horizonte sísmico HII (Figura 23, 25, 26, 29 e 30) está entre a UB e a UC. Esse 

horizonte é encontrado em toda a linha sísmica sendo de caráter regional. Com alta 

amplitude e frequência, sua profundidade varia, aproximadamente, entre 15 m a 25 m. 

São identificados refletores truncando e onlapando essa superfície erosiva. 

Possivelmente, teremos uma nova superfície de ravinamento, onde a taxa de subida do 

nível do mar foi desacelerada e houve a erosão do substrato por ondas e marés. 

 A unidade C (UC) (Figura 25, 26 e 29) é dividida em duas subunidades (UC1 e 

UC2). A UC é um pacote que tem uma profundidade máxima de 24 m. Ela está localizada 

acima do horizonte HII. Sua espessura varia de 20 a 15 m. Os refletores apresentam alta 

amplitude e frequência. Esta unidade está relacionada a dinâmica estuarina atual e suas 

subunidades indicam processos de sedimentação em relação as migrações laterais e 

formações de canais. Nos perfis sísmicos, as vezes é possível identificar a UC1 e UC2 e 

algumas outras vezes não conseguimos diferencias essas duas unidades englobando 

apenas em UC. 

A UC1 (Figura 23, 24, 25, 27, 28 e 30) apresenta refletores descontínuos com 

padrões arquiteturais oblíquos (terminações em onlaps e downlaps) com alta continuidade 

lateral, frequência e amplitude. Na base, os refletores trucam com o HII e acima com o 

HIII. A unidade UC1 exibe processos sedimentares de migração de barras, dunas 

preservadas e clinoformas indicando fluxo canalizado. 

Um terceiro Horizonte foi identificado (HIII) (Figura 23, 25, 27, 28 e 30) e é 

sotoposto pela unidade sísmica UC2 composta por refletores plano-paralelos fortemente 

marcados e limitado abaixo pela UC1. Essa superfície sísmica ocorre geralmente nas 

marginais do canal principal e comumente limitado por truncamento erosivo do canal 

principal ou a superfície de fundo. O HIII é encontrado localmente nas linhas sísmicas 

em uma profundidade entre 8-13 m.  

A UC2 (Figura 23, 25, 27, 28 e 30) é a subunidade mais rasa. Ela apresenta alta 

continuidade lateral, amplitude e frequência. As suas fácies sísmicas são caracterizadas 

por refletores plano-paralelos a subparalelos indicando processos de agradação. Sua 

espessura varia do substrato até no máximo 10 m de profundidade. Essa unidade está 

relacionada a cristas de mangue na região atual. 
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Tabela 2 – Descrição das unidades sísmica e interpretações. 
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4.4.Arquitetura sismoestratigráfica do estuário do rio Potengi  

 

Através da descrição das três unidades e três horizontes sísmicos analisados foi 

possível detalhar a sequência estratigráfica do preenchimento estuarino. A caracterização 

de fácies sísmicas do estuário pode conter significantes informações sobre a influência da 

morfologia do estuário na mudança hidrológica e variação do nível do mar (Lobo et al., 

2003). 

 

4.4.1.Região do Canal do Jaguaribe 

 

No início do perfil sísmico na linha do canal do Jaguaribe (Figura 23) foram 

identificados dois paleocanais expressivos. O primeiro tem profundidade máxima de 32 

m, largura de 300 m e espessura de 20 m. O segundo tem profundidade máxima de 23 m, 

largura de 400 m e espessura de 10 m. Possivelmente, esses dois canais são canais 

tributários que desaguavam no antigo curso do rio Potengi.  

Percebe-se que o curso atual desse canal é bem menor, com aproximadamente 4 

m de profundidade e largura de 20 m (Figura 23). Nessa região, foram identificados a UA 

na base do perfil. O HI aparece logo acima do UA sendo uma superfície erosiva onde os 

refletores estão trucando esse horizonte. A UB está preenchendo o primeiro paleovale 

identificado. Acima do UB é identificado o HII sendo uma nova superfície erosiva, 

caracterizada por refletores truncando esse horizonte. A unidade UC1 é composta por 

sedimentos que preenchem esse paleovale. Acima da UC1 foi identificado o horizonte 

HIII e foram depositados acima desse horizonte sedimentos relacionados a refletores 

plano-paralelos agradacionais, relacionado a acresção dos manguezais (Figura 23). 

A região da Gamboa é marcada por ser uma região de baixa energia onde são 

depositados os manguezais. No perfil I-J (Figura 24) observa-se planos-paralelos bem 

marcados a UC1, indicando agradações relacionadas as cristas dos mangues. É possível 

identificar também fluxos subparalelos se chocando, indicando a ação da maré. 
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Figura 23 – Perfil adquirido com Boomer; Perfil A-B: Região da Gamboa onde foram 

identificados dois paleovales expressivos. 
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Figura 24 – Perfil coletado com o Chirp; Perfil I-J: Pacote de planos-paralelos devido 

aos braços de manguezais nessa região com sedimentos lamosos. Na região marcada na 

figura, vemos refletores subparalelos se chocando, de forma um pouco caótica. Isso é o 

resultado do trabalho das correntes de maré.  

 

4.4.2.Margem Sul do Canal Principal 

 

De modo geral, os perfis sísmicos próximos a margem sul do estuário são mais 

rasos do que da margem norte. No perfil C-D e F-E (Figura 25), o horizonte HII está bem 

marcado há uma profundidade próxima de 20m. Percebe-se que a UC2 está próxima de 

depósitos de manguezais atuais. No perfil E-F é possível identificar o HIII há uma 

profundidade próxima de 13 m. Observa-se no Perfil E-F um pequeno campo de dunas 

migrando provavelmente devido a influência de um pequeno canal atual que deságua 

próximo a essa área. 
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Figura 25 – Perfis adquiridos com Boomer; Perfil C-D: O horizonte HII é bem marcado 

e observamos o preenchimento por UB e UC. Devido à proximidade com a margem 

observamos refletores plano-paralelos na parte rasa de UC indicando uma região de 

manguezal; Perfil C-D: O Horizonte HII é bem marcado. Nesse Perfil conseguimos 

identificar o UC1 e UC2 e o Horizonte HIII. 

 

 O HII é bem marcado nos perfis sísmicos, sendo considerado uma superfície 

regional com uma profundidade próxima de 20 m. No Perfil G-H (Figura 26) esse 

horizonte aparece novamente de forma contínua há uma profundidade de 20m. Nesse 

perfil também foi identificado uma nuvem acústica sendo interpretado como escape de 

gás. A UB e UC estão relacionadas ao preenchimento de canais. 
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Figura 26 - Perfil de Boomer; Perfil G-H Nesse perfil o Horizonte HII está bem 

definido, com alta continuidade lateral e regional. Observamos também uma 

interferência no dado causado por acumulo de gás. 

 

4.4.3.Margem Norte do Canal Principal 

 

Na margem norte do canal principal do estuário do rio Potengi existe uma maior 

quantidade de depósitos de manguezais atuais. Nos perfis K-L e M-N (Figura 27) a UC1 

está bem marcada com plano-paralelos a subparalelos agradacionais. O HIII é 

identificado com superfícies truncando esse horizonte indicando uma superfície erosiva. 

No perfil M-N a UC2 apresenta refletores sigmoides, indicando fluxo canalizado. 

Esses refletores indicam que o UC2 está preenchendo paleocanais. Próximo a essas 

regiões de fluxo canalizado, existem hoje pequenos canais que desaguam no canal 

principal do rio Potengi. Foi identificado também refletores oblíquos suaves com direção 

W-E indicando o fluxo do canal.   

 

 

Figura 27: Perfis de Boomer; Perfil K-L: UC1 com planos-paralelos bem marcados; 

Perfil M-N: Podemos ver em UC2 feições sigmoides indicando fluxo canalizado devido 

a ação desses canais atuais próximo a essa área. 
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 Nos perfis sísmicos foram identificados campos de dunas (Figura 28). Os perfis 

O-P 1 e O-P 2 estão na mesma localização, mas apresentam diferentes fontes de aquisição, 

o O-P1 foi adquirido com Boomer e o O-P2 com o Chirp. Esses perfis mapeiam um campo 

de dunas a 9 m de profundidade. O HIII é bem marcado. Acima do campo de dunas 

identificados o UC 1 com os refletores plano-paralelos. Esse campo de dunas podem está 

relacionado a forte ação fluvial. 

  

 

Figura 28 – Perfis de Boomer e Chirp; Perfil P-O: Com o HIII bem marcado, podemos 

observar um campo de dunas preservado que indicam a atividade fluvial intensa. Acima, 

temos o pacote UC1 com plano-paralelos caracterizados pelos depósitos de mangues. 

 

Os perfis Q-R 1 e Q-R 2 (Figura 29) estão na mesma localização, região da 

desembocadura do estuário, mas apresentam diferentes fontes de aquisição, o Q-R 1 foi 

adquirido com Chirp e o Q-R 2 com o Boomer. O perfil Q-R 2 apresenta um campo de 

dunas com direção E-W. Esse campo de dunas está relacionado a ação das ondas. Acima 

desse campo são encontrados o pacote UC preenchendo canais e, nas regiões mais rasas, 

com agradação plano-paralela. No perfil Q-R 1 é possível identificar, acima do campo de 
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dunas, sigmoides bem marcados com direção preferencial E-W. Isto significa que a 

deposição sedimentar está ocorrendo para o interior do estuário. 

 

 

 

Figura 29 – Perfis adquiridos com Chirp e Boomer; Perfil Q-R 1: Sigmoides indicando 

um fluxo W-E e o horizonte HII bem marcado; Perfil Q-R 2: Campo de dunas 

preservado com direção E-W e acima o pacote UC. 

 

4.4.4.Perfil transversal ao Canal Principal 

 

Em um perfil transversal ao canal principal também foi identificado o horizonte 

profundo HI (Figura 30). No perfil X-Z foi possível identificar a UA, HI, UB, HII, UC2 

e UC1.  
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Figura 30 – Perfil X-Z adquirido com Boomer transversal ao canal principal do 

estuário do rio Potengi. 

 

4.5.Feições Sísmicas Profundas 

 

 Através do equipamento Sparker e Boomer (Figura 31), foi possível observar 

feições sísmicas profundas. Essas feições estão relacionadas, possivelmente, a Formação 

Barreiras. Segundo o trabalho de Bezerra et al. (2001), a formação barreira nessa região 

estaria a partir de 50 m de profundidade. Nos perfis sísmicos foi identificado a uma 

profundidade a partir de 40 m. 
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Figura 31 - O perfil S-T foi adquirido com o Sparker e identificou feições a 80m de 

profundidade. O perfil U-V foi adquirido com o Boomer e identificou feições acima de 

40 m de profundidade. 

4.6.Descrição do Furo 

 

 O furo F1 de sondagem foi coletado em uma região de baixa energia do estuário 

próximo a área da Gamboa. O furo possui 34 metros e alcançou uma profundidade de 

32,5 m abaixo do nível do mar e obteve baixa recuperação. 
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O furo F1 (Figura 32) pode ser dividido em duas seções de acordo com a 

recuperação: As seções F1A e F1B.  

O F1A obteve recuperação dentre as profundidades de 4,4 m até 8,0 m. A camada 

de areia final se alterna com a camada argila/silte. 

O F1B obteve recuperação de 21,0 m até 34,65 m. São identificadas camadas de 

silte, argila/silte e areia fina. A presença de areia fina a média esverdeada há uma 

profundidade de 34 m indica um ambiente fluvial nessa região. 

 

Figura 32 – Descrição do Furo F1A e F1. 
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4.7.A geomorfologia do estuário do Rio Potengi 

 

O estuário do rio Potengi pode ser divido em três zonas: o estuário inferior, o 

estuário médio e estuário superior (Figura 33). Essa divisão foi feita em relação a 

geomorfologia e principais agentes deposicionais. 

No estuário inferior a deposição de sedimentos fluviais é mais expressiva devido 

a ação do rio. Nos perfis sísmicos foram identificados campos de dunas (Figura 29) 

relacionados a areias fluviais e, consequentemente, a ação fluvial.  

No estuário médio apresenta o resultado da ação mista fluvial e marinha. Essa é a 

região de mais baixa energia do estuário e por isso são encontradas estratificações plano-

paralelas agradacionais relacionadas a uma sedimentologia fina gradando de areia fina a 

silte/argila como nos perfis M-N (Figura 27).  

No estuário superior a ação marinha é mais expressiva. Nessa região temos a forte 

ação das ondas. Nos perfis Q-R (Figura 29) foram identificadas dunas, sigmoides 

relacionados a ação marinha. 

 

 

Figura 33 – O rio Potengi é um rio meandrante com barras de migração lateral e o 

estuário pode ser dividido em três zonas principais de acordo com as influências da 

sedimentação marinha e fluvial. 
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Percebemos um paredão linear de beachrocks (Figura 33) na desembocadura do 

estuário. Este paredão serve como uma barreira física para a ação total das ondas, obtendo 

uma função semelhante às barreiras descritas por Boyd et al (1992). O estuário pode ser 

classificado como meandrante devido as barras de migrações laterais (Figura 33). 

Apesar da barreira física encontrada na desembocadura do estuário é notória a 

influência das marés. As áreas manguezais são encontradas ao longo de todo o estuário, 

e algumas dessas áreas desaparecem devido à ação antrópica. Observamos também nos 

perfis sísmicos com padrões espinho de peixe (Figura 24) indicam a presença da ação da 

maré.  Ou seja, tanto a ação da maré como da onda é fundamental para a morfologia desse 

estuário e em cada zona estuarina uma dessas forças está mais presente. 

O vale estuarino do rio Potengi pode ser considerado como um vale em sua fase 

final, muito erodido, maduro com baixa declividade. No sentido a montante para a jusante 

a declividade do perfil do vale é de 1:690 m. 

 

4.8.O Sistema Deposicional Estuarino do Rio Potengi 

 

A análise dos dados de sísmica de alta resolução junto com a descrição do 

testemunho permitiu reconhecer horizontes estratigráficos do preenchimento sedimentar 

estuarino em relação à curva de variação do nível do mar. Foram identificadas três 

unidades sísmicas (UA, UB e UC, que é subdividida em UC 1 e UC 2) e três horizontes 

sísmicos (HI, HII e HIII).  

Boski et al. (2015) propôs um diagrama de profundidade x ano de acordo com a 

variação do nível do mar nessa região de estudo. Esta curva será a utilizada para os 

parâmetros de idade dos horizontes sísmicos identificados. 

Inicialmente, na fase de nível de mar baixo durante o último glacial, a linha de 

costa localizava-se em direção ao oceano e os processos dominantes no continente eram 

os fluviais. Nesse momento, eram depositadas areias fluviais de granulometria fina a 

média. Esses depósitos foram interpretados nos perfis sísmicos como a UA.  

A UA foi identificada no perfil A-B (Figura 23) acima de 32 m. Essa é a unidade 

sísmica mais profunda identificada. Ela foi interpretada como sendo um substrato fluvial. 

Corroborando para essa interpretação o furo F1 apresentou sedimentos fluviais finos a 

médios a uma profundidade de 34 m.  

Com a transgressão, o nível do mar começou a subir e a linha de costa começou a 

migrar para o continente. A partir desse momento parte do vale fluvial é afogado e o 
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estuário começa a ser formado. A transgressão marinha apresenta momentos em que suas 

taxas de subida são desaceleradas, e o plataforma é exposta havendo erosão subárea por 

ondas e marés. A primeira superfície transgressiva identificada foi a HI, a uma 

profundidade de 32 m. Esse horizonte foi interpretado como uma superfície transgressiva 

de ravinamento formada há 10 mil anos atrás.  

O nível do mar continuou subindo e sobre o HI foram depositados a UB 

preenchendo os canais fluviais. O UB é limitado abaixo pelo HI e acima pelo HII. O UB 

é formado por sedimentos que agradam desde areia média a silte/argila. Seus refletores 

sigmoides indicam a ação de fluxos canalizados. Nas áreas mais rasas é possível 

identificar também padrões da ação das marés (refletores em espinho de peixe).  

O HII é identificado acima do UB e foi interpretado como uma nova fase de 

desaceleração da taxa de subida do nível do mar. O HII é uma superfície transgressiva de 

ravinamento com profundidade média de 20 m formada há aproximadamente 9 mil anos. 

 A taxa de subida do nível do mar voltou a crescer e a UC 1 começou a ser 

depositada acima do HII. Essas unidades foram interpretadas como de preenchimento de 

canais e fluxos de maré com areias médias a finas. 

Acima da UC 1 identificamos o HIII com profundidade média de 8 m. O HIII seria 

a nova superfície transgressiva de ravinamento formada há aproximadamente 8 mil anos 

atrás. 

Por fim, com a subida relativa do nível do mar, foi depositado o UC 2 que é a 

unidade mais rasa. Ela é caracterizada por plano-paralelos bem marcados indicando 

agradação. Essa unidade está relacionada a dinâmica dos braços de manguezais atuais em 

relação ao canal principal do estuário. 

 

4.9.Tectônica e o estuário do rio Potengi  

   

 Como já dito anteriormente, o estuário do rio Potengi está inserido em um 

contexto de um semi-graben. A falha de Jundaí, que corta esse estuário, tem sua escarpa 

localizada próxima a margem sul do canal principal. Por esse motivo, percebemos que, 

normalmente, a margem sul apresenta feições e horizontes mais rasos que a margem 

norte. 

Analisando os perfis sísmicos pode-se notar mudanças abruptas nas profundidades 

ao longo dos perfis. Tal mudança está relacionada a obras de dragagem no canal principal 
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pois o estuário do rio Potengi está inserido em um contexto de intensa urbanização e 

atividade portuária. 

 

4.10.Paleovales na região da Gamboa 

 

 Foram identificados dois paleovales expressivos na área de estudo (Figura 23). 

Essas paleovales foram encontrados ao norte do curso atual do rio Potengi. Eles foram 

interpretados como canais tributários. Percebe-se que atualmente existe um pequeno vale 

nessa região (Figura 23) com pequena largura e profundidade. Interpretou-se que, o antigo 

curso principal do rio Potengi estava localizado ao norte do atual, onde os paleovales 

foram identificados. Devido a algum evento tectônico expressivo na área, o curso do rio 

Potengi foi alterado sendo drenado para onde ele está atualmente. 
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5.Considerações finais 

 

 Os dados de sísmica rasa junto com o testemunho permitiram a interpretação 

estratigráfica do preenchimento sedimentar estuarino em relação a curva de variação do 

nível do mar.  

 Foi proposto um fluxograma de processamento do dado sísmico de acordo com 

sua aquisição seja Sparker/Boomer ou Chirp. Através do processamento foi possível 

melhorar a visualização dos refletores e identificar superfícies e unidades chaves para a 

dinâmica estuarina. 

 Com a interpretação dos dados foram identificadas superfícies chaves da 

transgressão marinha como a superfície de ravinamento e unidades que representam a 

dinâmica do preenchimento estuarino atual. 

 Foram identificados 3 horizontes sísmicos que indicam superfícies de 

ravinamento resultados da transgressão marinha. O HI formado há 10 mil anos atrás, o 

HII formado há 9 mil anos atrás e o HIII formado há 8 mil anos atrás. 

 Na região do braço do Jaguaribe, foi identificado dois paleovales expressivos 

indicando que, provavelmente, o antigo curso principal do rio Pontegi estava a norte de 

onde está atualmente. Devido a ação de algum evento tectônico, esse curso mudou e hoje 

o canal principal está aonde encontra-se atualmente. 

 Notou-se que a margem sul do estuário apresenta os refletores mais rasos do que 

na margem norte, provavelmente, devido a falha Jundaí onde sua escarpa torna as 

camadas ao sul mais rasas. 

 Para complementar esse trabalho, recomenda-se a estudos futuros no estuário do 

Rio Potengi: 

 - Mais testemunhos para correlacionar mais linhas sísmicas dos perfis. 

- Datação de horizontes identificados nesses testemunhos 

-Estudos de batimetria multifeixe para a confecção de um modelo do relevo do substrato 

estuarino 

- Um estudo mais profundado sobre a tectônica que afetou a possível mudança do curso 

do rio Potengi 

  Percebemos, por meio desse trabalho, que a subida do nível do mar é caracterizada 

por eventos cíclicos. As superfícies de ravinamento estão presentes em diferentes 

momentos dessa subida. Acredita-se que, atualmente, estamos vivemos um momento 
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onde a taxa de subida do nível do mar novamente foi desacelerada e a erosão do substrato 

está formando uma nova superfície de ranivamento. 
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