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RESUMO

Esta tese contempla a caracterização da dinâmica costeira dos campos petrolíferos 
de Macau e Serra, localizados no litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte. 
Estes campos petrolíferos estão inseridos em uma costa de mesomaré sob a ação da 
erosão costeira. As instalações do campo Macau foram construídas no início dos anos 80 
do século passado a uma distância de aproximadamente 800 m do mar. Atualmente, 
encontram-se localizadas na linha de costa, sob ataque constante dos processos costeiros 
(ondas, correntes, marés), que promovem uma intensa variabilidade morfodinâmica. 
Diversas medidas têm sido aplicadas para proteger esta linha de costa contra a erosão nos 
poços petrolíferos. Entretanto, estudos de monitoramento não haviam sido efetuados 
anteriormente. A metodologia utilizada envolveu a utilização de dados de sensoriamento 
remoto (tratamento digital de imagens orbitais e fotografias aéreas), processos costeiros 
(ventos, correntes, ondas e marés, inclusive o padrão de circulação local), perfis praiais, 
análises sedimentológicas e geofísicas (batimetria) para caracterização da dinâmica 
costeira local em diferentes períodos (mensal, ciclo lunar, semestral) em três pontos 
distintos (P01, P02 e P03). 

Os resultados deste estudo mostram que enquanto a praia na região da Ponta do 
Tubarão apresentou-se estável com tendência a deposição, na região do Macau5 e Barra 
do Corta-Cachorro ocorreu uma tendência à erosão. Isto é confirmado através da 
evolução desta linha de costa realizada com base nas imagens Landsat de 2000, 2001, 
2002 e 2003 (monitoramento anual). Observa-se também que durante o ciclo lunar de 
março 2002 (início do período chuvoso) a área em estudo não apresentou diferenças 
durante as quatro fases da lua. Entretanto, no ciclo lunar de outubro 2003 (período seco e 
ventos fortes), apenas o Perfil 01 não apresentou diferenças significativas. O Perfil 02 
apresentou maior deposição na fase de lua cheia e o Perfil 03 uma maior deposição na lua 
nova, com presença de barras arenosas. 

Os resultados da hidrodinâmica costeira mostraram que na região da Ponta do 
Tubarão, devido à proteção exercida pela ilha-barreira, as ondas são atenuadas e as 
correntes de maré exercem um papel importante no interior da laguna. No período de 
maré vazante as correntes mostraram uma direção geral para NW, coincidindo com o 
sentido da deriva litorânea, enquanto no período de maré enchente ocorre uma inversão 
no sentido da corrente para E-NE. Na área do Macau5 e Barra do Corta-Cachorro, que 
não são abrigadas pela ilha-barreira, os valores de temperatura, condutividade e 
velocidade da corrente aumentaram com a profundidade e o sentido preferencial das 
correntes foi para NW, independente da fase de maré. 

O volume de sedimentos transportados pela deriva litorânea é da ordem de uma 
centena de metros cúbicos ao dia. 

A análise mensal dos dados granulométricos indica, no geral, uma grande 
homogeneidade nos resultados obtidos (acima de 90%), mostrando que não houve 
modificações no tamanho dos grãos em relação à sazonalidade (período de chuvas e 
período seco). Nos três perfis monitorados (P01, P02 e P03), tanto a pós-praia quanto o 
estirâncio, foram classificados pela média como areia fina a média. Apenas a antepraia é 
classificada como areia fina a muito fina. Os grãos são predominantemente esféricos, 
sub-angulosos a sub-arredondados. Composicionalmente quartzo é o mineral 
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predominante, podendo ocorrer também micas, feldspatos, fragmentos de rocha e 
minerais pesados (< de 5% cada), bem como componentes bióticos. 

Quanto a morfodinâmica a área em estudo foi classificada como reflexiva (erosiva) 
nos meses de outubro a abril e como intermediária (instável) nos meses de maio a 
setembro, tanto no Perfil 02 (Macau5), como no Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). 
Aplicando o modelo de Masselink e Turner (1999) para uma variação média de maré de 
sizígia de 3 m, a variação relativa de maré - RTR (Relative Tide Range) obtida para as 
praias da área em estudo esteve na sua maior parte entre 4 e 15, permitindo ser 
classificadas como praias mistas, denotando a influência das ondas e marés para a região. 

Na zona submersa próxima à costa as linhas batimétricas apresentam um trend
principal paralelo à linha de costa na porção oeste da área, enquanto que na porção leste, 
apresenta uma variação, pela complexidade morfológica influenciada pela Ponta do 
Tubarão. Na baixa-mar é possível observar os bancos de areia expostos. 

O entendimento das causas da erosão costeira e monitoramento dos processos 
costeiros obtidos nesta tese permitiu a quantificação e caracterização das mudanças na 
linha de costa, essenciais para elaboração de mapas de sensibilidade ambiental ao 
derramamento de óleo.  

Palavras-chaves: monitoramento ambiental, hidrodinâmica costeira e perfis praiais. 
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ABSTRACT

This thesis describes the general behavior of the northern shore of the State of Rio 
Grande do Norte relating beach profile morphology with hydrodynamic and 
sedimentological parameters. The Macau and Serra Oil Field are inserted on this area and 
are under accelerated coastal erosion. At these oil fields are installed oil wells from 
PETROBRAS, nowadays located directly in the shoreline, under constant attacks of 
coastal processes (e.g. waves, tides and currents), which promote an intense 
morphodynamic variability of this sandy coast. The area was monitored for 24 months in 
three different stations (P01, P02 and P03). The methodology applied involved current 
techniques of beach profiles, hydrodynamical processes, remote sensing and geophysics. 
A synthesis of results obtained through the use of different time scales (monthly, lunar 
cycle, seasonal, annual) from a coastal dynamics study is presented. 

The average wind direction corresponded to 77ºAz (NE). The steepness of the berm 
and of the shoreface, as well as coastal current direction, do not present major changes, 
with an average of 36º for the steepness of the berm, 15º for the shoreface and 15º for the 
coastal current direction. This data set allows us to infer that the months of larger coastal 
erosion were November/2000 and April/2001, because of the largest wave parameter 
during this time. The months of worse coastal erosion in this area are related with the 
increasing wavy energy. This in turn, seems to be related to seasonal climatic variations, 
with the wave energy and tide currents speed increasing during months of minor 
precipitations (June to January). The months of worse coastal erosion were September 
and November, when the largest wave parameters and speed currents are measured in the 
area. Since these months are included on the period of minor precipitations, we related 
the coastal erosion to seasonal climatic variations. 

The results obtained during these 24 months of monitoring confirms a situation of 
accentuated erosion, mainly in Profile 03 (Barra do Corta-Cachorro), where the wave 
height, period, and coastal current speed are always larger than the values found in 
Profile 02 (Macau5). Probably these values are more expressive in Profile 03, because it 
does not present any natural structure of protection against the wave impacts, as the 
barrier island located at Ponta do Tubarão, or the sand banks in front of Macau5. The 
transport of the sediments occurs from East to West, and the sand accumulation is more 
pronounced on Profile 03 intertidal zone, where there are embrionary dunes in dryer 
months. The tidal currents speed, on the other hand, is more accentuated in the Macau5 
area (Profile 02). At Ponta do Tubarão, the tidal currents presented a preferential 
direction for NE, at times of flood, currents and for NW, at times of ebb current; at Barra 
do Corta-Cachorro the direction of the currents were predominantly for NW, independent 
of the tide phase, coinciding with the preferential direction of the longshore current. This 
currents inversion at Ponta do Tubarão is attributed to the presence of the Ponta do 
Tubarão island barrier and by the communication channel of the lagoon with the sea. The 
tide currents are better observed in protected areas, as in the Ponta do Tubarão, when they 
present inversion in their direction accordingly to the flood and ebb tide. In open areas, as 
in Barra do Corta-Cachorro, the tide currents are overprinted by the longshore currents. 

Sediment analysis does not show important modifications in grain size related to 
seasonality (dry- and rainy seasons). On the foreshore and backshore zones, the 
sediments vary from fine to medium sand, while in the shoreface they very from fine to 
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very sands. The grains are mostly spheres, varying from sub rounded to sub angled.  
Quartz is the main component alongside Feldspat and heavy minerals as accessory 
components. Biogenic content is also present and mainly represented  by mollusks 
fragments.

The calculated sediment transport show values around 100 m3/day. The 
morphodynamic studies indicated that this is a reflexive area from October to April, and 
intermediate from May to September. The Relative Tide Range-RTR for this area is 4 < 
RTR < 15, and so classified in the mixed wave-tide group. 

Having this exposed we can affirm that the more active natural factors in this area 
are the currents, followed by the tides and the winds. The anthropic factors are 
exclusively local and punctual (Macau and Serra Oil Field). Taking in account the 
economic importance of the area, as well as the intensity of coastal processes acting on 
this shore, it is important a continuity of the monthly environmental monitoring looking 
for variations on longer-period cycles. These data have been stored on the geo-referenced 
database of the projects MARPETRO and PETRORISCO (REDE 05), aiming to model 
the coastal and sea environment, susceptible to oil spills and their derivatives. 

Key words: environmental monitoring, coastal hydrodynamic, beach profiles. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 – Apresentação 

A área em estudo tem características históricas ligadas à cidade de Macau (RN), 
cujo povoamento foi iniciado na ilha de Manoel Gonçalves, por portugueses que se 
dedicaram à exploração e ao comércio de sal. Em 1825, essa ilha começou a ser invadida 
pelas águas do Oceano Atlântico, tornando-se impossível à permanência de seus 
habitantes, que em 1829 decidiram transferir-se para outro local. 

Com a chegada da PETROBRAS, a região de Macau passa a ter mais uma 
transformação na sua estrutura econômica e social. As primeiras prospecções, por parte 
da PETROBRAS, no município de Macau, datam de 1956, quando uma equipe esteve 
trabalhando por muito tempo na localidade denominada Canto Comprido, próximo ao 
povoado de Barreiras, que dista 24 km da sede municipal. Em 1973, decorridos 17 anos, 
chegou à costa de Macau uma plataforma marítima que em suas primeiras prospecções 
não obteve êxito; posteriormente, a sonda Penrod-55 localizou o primeiro poço capaz de 
produzir cerca de 3 mil barris/dia. Hoje, a região de Macau, a que diz respeito este 
projeto, está em processo de ocupação na sua área estuarina e costeira, pela indústria 
extrativa do sal e do petróleo e mais de 700 m da linha de costa foram invadidos pelo mar 
nos últimos 20 anos. 

A erosão costeira e inundação marinha constituem-se em uma tendência mundial 
(Bird, 1985; 1993; 1996; 1999) e muitas soluções têm sido propostas. Entretanto, nosso 
entendimento dos processos que levam à erosão costeira ainda é incipiente. Sem a 
compreensão destes processos, a previsão torna-se difícil, senão impossível. 

Assim este estudo se propõe a suprimir esta lacuna, através do monitoramento 
sistemático dos processos costeiros que atuam nessa linha de costa onde estão situados os 
campos petrolíferos Macau e Serra. 

1.2 – Justificativas 

O desenvolvimento das atividades dos campos petrolíferos inseridos no município 
de Macau inicia-se a partir de 24/08/1982, quando foi descoberto o campo de Conceição, 
através da perfuração do poço 1-CN-1-RN. O campo de Macau foi descoberto com a 
perfuração do poço 1-MA-05-RN, em agosto de 1982, sendo iniciado o desenvolvimento
do campo em fevereiro de 1983, através do poço 7-MA-10-RN (ECOPLAM, 1997). 

Nessa região, a qualidade ambiental da área engloba as interações dos 
condicionantes físicos, biológicos e antrópicos. O principal uso corresponde à atividade 
salineira que há décadas vem se desenvolvendo no município de Macau, ocupando áreas 
de planície estuarina, com repercussão de impactos fortes e negativos na fauna e flora 
estuarina, precedidos de transformações da paisagem natural para artificial. A atividade 
da PETROBRAS, existente na área em estudo, constitui a segunda maior interferência 
antrópica nesta região. 

Atualmente, esta é uma área sob ação de intensos processos erosivos (Vital et al., 
2004; Chaves et al., 2004, no prelo). Poços de petróleo, inicialmente posicionados a uma 
distância em torno de 800 m da linha de costa, encontram-se hoje localizados diretamente 
na linha de costa, sob ataque constante dos processos costeiros (e.g. ondas, correntes e 
marés), responsáveis pela intensa variabilidade morfodinâmica desta costa arenosa. 
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Estudos recentes avaliaram a dinâmica costeira desta área através de sensores 
remotos (Alves, 2001; Alves et. al, 2003; Souto, 2002, 2004) ou combinação destes com 
entrevistas de campo e dados de escrituras antigas registrados em cartórios (Vital et al., 
2004). Entretanto, estudos sistemáticos com coleta de dados in situ para avaliação da 
dinâmica costeira, essencial antes da implantação de qualquer intervenção antrópica, 
nunca foram executados. 

1.3 – Objetivos 

1.3.1 – Objetivos Gerais 

O principal objetivo deste trabalho é descrever as mudanças na morfologia praial 
através do monitoramento sistemático da dinâmica costeira de um trecho de praia do 
município de Macau (RN), onde se localizam os Campos Petrolíferos de Macau e Serra, 
doravante denominados “Macau-Serra”. Este tipo de estudo é importante para a 
compreensão da erosão costeira, bem como para quantificar as mudanças na linha de 
costa e diagnóstico ambiental da área, com vistas à elaboração de mapas de sensibilidade 
ambiental ao derramamento de óleo. 

1.3.2 – Objetivos Específicos 

Caracterização da cobertura sedimentar da área Macau-Serra; 
Definição da distribuição e do padrão de transporte dos sedimentos; 
Caracterização da morfologia da praia e determinação do balanço sedimentar na 

área Macau-Serra; 
Identificação das zonas sujeitas à erosão e deposição; 
Levantamento batimétrico da plataforma rasa (< 5 metros de profundidade) 

adjacente a Macau-Serra; 
Fornecer informações ao banco de dados dos projetos MARPETRO e 

PETRORISCO. 

1.4 – Localização 

A área em estudo (Macau-Serra) situa-se na porção Setentrional do Estado do Rio 
Grande do Norte (fig. 1.01), denominada de região salineira, integrante da Zona 
Homogênea Mossoroense, no trecho pertencente à bacia hidrográfica do rio Açu, sendo 
limitada pelas coordenadas UTM 760.652 e 779.000 (mE), e UTM 9.441.000 e 9.432.851 
(mN). Macau dista 185 km da capital Natal/RN, por via rodoviária. Os principais acessos 
à região são as BR-304 (Natal-Açu) e BR-406 (Natal-Macau), como também a RN-221 
(Macauzinho-Guamaré) e a rodovia asfaltada que liga a RN-221 às localidades de 
Barreiros e Diogo Lopes. A área é relativamente bem servida de estradas secundárias e 
vicinais.  Três perfis de praia, denominados de P01 = Ponta do Tubarão, P02 = Macau5 e 
P03 = Barra do Corta-Cachorro, foram monitorados na área Macau-Serra, 
respectivamente com as seguintes coordenadas UTM: 9437053mN/773589mE; 
9437010mN/772915mE; e 9437372mN/769115mE (fig. 1.01). 
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Figura 1.01 - Mapa de localização da área em estudo e dos perfis praiais. 
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1.5 – Aspectos Fisiográficos 

1.5.1 – Aspectos Climáticos e Condições Meteorológicas 

Durante a maior parte do ano, as altas pressões do Anticiclone do Atlântico 
Sul conferem à região onde está localizado o Estado do Rio Grande do Norte, condições 
de tempo estável e com chuvas escassas.  No final do verão e no outono, a ação do 
anticiclone diminui sobre o Nordeste do Brasil, onde passa a atuar a Zona de 
Convergência Intertropical, corrente de circulação perturbada que vai condicionar a 
duração e a intensidade da estação chuvosa no Nordeste Brasileiro (Reis, 1976). 

Essa região é caracterizada pela forte insolação, regime térmico uniforme, com 
temperaturas elevadas e períodos chuvosos curtos, com 7 a 8 meses secos (junho a 
janeiro), e uma estação chuvosa de fevereiro a maio (período úmido). 

1.5.2 - Precipitação 

O litoral Norte do Nordeste do Brasil tem como característica a grande incidência 
de raios solares, implicando assim, a disponibilidade de energia luminosa, um regime 
térmico análogo, temperaturas elevadas de pouca e pequenas variações, e apresenta-se 
sem chuvas a maior parte do ano. 

A pouca presença de chuvas e do tempo estável, deve-se à imposição do 
Anticiclone Sul, centro de alta pressão localizado no centro do Oceano Atlântico, que no 
final do verão e no outono diminui no Norte e Nordeste do Brasil, passando a atuar os 
ventos alísios do hemisfério Norte da Zona de Convergência Intertropical. A intensidade 
desta corrente irá definir a duração e a qualidade da estação chuvosa desta região. 

A área em estudo encaixa-se nestas características e seu perfil climático está 
relacionado à sua proximidade da linha do Equador (limite Norte com latitude de 04º 
43’55,234”S), e de baixa latitude. As análises aqui realizadas foram elaboradas a partir 
dos dados coletados pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha (1993), da 
Estação Meteorológica de Macau e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com 
coordenadas 05º 07’ de latitude Sul e 36º 38’ de longitude W, e localizado na parte 
central litorânea da área em estudo, ao lado da cidade de Macau. 

Em média, os meses de maior precipitação são de fevereiro a maio, e os meses onde 
se registram uma menor precipitação na área vão de agosto a dezembro (fig. 1.02). 

A região, devido a temperaturas elevadas associadas a um curto período chuvoso, 
tem o clima caracterizado como Clima tropical equatorial quente, semi-árido, segundo a 
classificação de Nimer (1989); Clima seco, muito quente e semi-árido de estepe do tipo 
BSw’h, na classificação de Köppen; e Bioclima tropical quente de seca acentuada, do 
tipo 4ath, na classificação de Graussen. 

1.5.3 - Temperatura 

A temperatura na região de Macau apresenta-se elevada durante todo o ano, com 
uma média anual de 26,8ºC. As médias mensais variam entre 25ºC no mês de julho e a 
maior de 28,6ºC, em fevereiro. A pequena amplitude anual das variações térmicas é 
devido a fatores como a baixa latitude local, ao relevo baixo próximo ao nível do mar e a 
influência da massa de água oceânica. 
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As médias das temperaturas máximas e mínimas anuais registradas em Macau entre 
1961 a 1990 são, respectivamente, 31,1ºC e 22,1ºC, com máxima absoluta de 36,8ºC 
registrada em 27/02/1975, e mínima de 17,3ºC, registrada em 13/07/1968 (INMET, 
1992).

Figura 1.02 – Precipitação total mensal da área em estudo, de 1970 a 2000 (Fonte: INMET, 2000). 

1.5.4 - Insolação 

A insolação na área em estudo é das mais elevadas do Brasil, atingindo, em média, 
2.600 h/ano, o que equivale a 7,1 h diárias de luz solar incidindo sobre o solo (fig. 1.03). 
Esse fator, aliado à escassez de chuvas, aos ventos constantes e às altas temperaturas, faz 
com que a região de Macau seja a mais propícia no País para a produção de sal marinho. 

A variação das médias mensais de insolação ao longo do ano foi de um mínimo de 
6,1 h/dia em julho, a um máximo de 8,3 h/dia em novembro. A radiação solar também 
apresenta valores elevados, atingindo intensidade de até 1,5 cal/cm2/min, como registrado 
em Mossoró/RN, em latitude e fisiografia bastante semelhantes às de Macau (Carmo 
Filho et al., 1987). 

1.5.5 – Umidade Relativa do Ar 

A média anual da umidade relativa do ar em Macau é de 71%, sendo os meses de 
março a abril os que apresentam valores maiores (média de 75-76%), coincidindo com o 
período chuvoso. Durante a estação seca, a umidade do ar mantém-se constante, com 
valores em torno de 69%, atingindo uma média mínima de 66% em novembro (fig. 1.04) 
(INMET, 1992). 

No período 1980-1989, a menor umidade relativa do ar instantânea registrada entre 
os três horários observados, 9, 15 e 21h, foi 36%, anotada às 15:00h do dia 24/09/1988. 
Este valor é excepcional, uma vez que a umidade relativa do ar geralmente está acima de 
50%, em função justamente da influência do mar (NATRONTEC/ECOPLAM, 1995). 
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Figura 1.03 – Distribuição da insolação em horas na área em estudo. Dados coletados na Estação 
Meteorológica de Macau (período de 1970 a 2000). Dados do INMET, 2000. 

Figura 1.04 – Gráfico das normais da umidade relativa do ar na área em estudo. Dados coletados na Estação 
Meteorológica de Macau (período de 1970 a 2000). Dados do INMET, 2000. 

1.5.6 - Vegetação 

A área em estudo, de acordo com o IBAMA (1992), caracteriza-se basicamente por 
dois tipos principais de vegetação, definidos como vegetação litorânea e vegetação de 
caatinga.

As vegetações litorâneas, que ocupam a parte Norte da área e sofrem influência 
marinha, apresentam, principalmente, vegetação de mangue, campos de dunas e campos 
salinos. A vegetação dos campos dunares, cobrem cerca de 60% do solo durante o 
período chuvoso. A interação entre a vegetação dos campos dunares e a vegetação dos da 
planície de intermaré, faz parte de um processo altamente dinâmico que se modifica 
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rapidamente, de acordo com a ação das marés, dos ventos e das águas estuarinas. Os 
campos salinos estão localizados principalmente próximos às salinas ou em áreas acima 
da cota do campo inundável, constituídos de espécies da caatinga e dos campos dunares, 
espécies estas resistentes ao estresse hídrico, térmico e salino. Predominam espécies 
herbáceas e arbóreas; estas últimas dominam a paisagem apesar de ocorrerem em menor 
número. 

A vegetação de caatinga (foto 1.01), que caracteriza regiões semi-áridas, envolve 
aquelas classificadas como arbustiva-arbórea, arbustiva-arbórea fechada e arbórea 
fechada.

O tipo de caatinga arbustivo-arbórea é caracterizado por possuir porte médio de 3 m 
de altura, baixo índice de cobertura do solo e a quase ausência de sub-bosque. Ocorre nos 
locais onde os solos são rasos, pedregosos e quase sempre com afloramentos rochosos. A 
vegetação do tipo caatinga arbustivo-arbórea fechada caracteriza-se por possuir porte 
médio de 2 a 4 m de altura, com alto grau de cobertura do solo. 

A caatinga do tipo arbórea fechada apresenta um porte de 4 a 5 m de altura, com 
árvores emergentes em número significativo, com alto grau de cobertura do solo e 
presença de sub-bosque. 

Foto 1.01 - Vegetação típica encontrada nos campos dunares (rosa-seda). Foto do autor. 

1.5.7 - Solos 

A cobertura pedológica da área em estudo, de acordo com a classificação dos solos 
da EMBRAPA (1999), caracteriza-se por diferentes tipos e associações de solos, são eles: 

* Gleissolo Sálico (GZ), solos com horizonte glei designados anteriormente como 
glei húmico ou pouco húmico, hidromórfico cinzento e glei tiomórfico. São os solos 
típicos de mangue; 

* Neossolo Quartzarênico (RQ), solos pouco desenvolvidos, profundos ou rasos, 
anteriormente designados por litossolos, aluviais, areias quartzosas e regossolos. São 
solos jovens, típicos dos campos dunares; 

* Latossolo Amarelo e Latossolo Vermelho-Amarelo (LA), solos com horizonte B 
latossólico; e 

* Cambissolo Háplico (CX), solos com horizonte B incipiente. 
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1.6 – Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

A principal feição hidrográfica da área de estudo é o estuário do rio Açu, que 
juntamente com o estuário do rio Apodi/Mossoró, constituem os dois maiores estuários 
do litoral setentrional norte-rio-grandense. O rio Piranhas/Açu tem suas nascentes no 
estado da Paraíba, e cobre cerca de 34,7% da superfície do Estado do Rio Grande do 
Norte. Dentre os principais afluentes do rio Piranhas/Açu pela margem direita destacam-
se o rio Seridó, Espinharas, Santana, Pataxó e Amargoso, e na margem esquerda os rios 
Paraú e Umbuzeiro. O braço do estuário é o rio Cavalos, que se bifurca no município de 
Pendências, cerca de 3 km a SW do povoado do Porto do Carão, voltando a se encontrar 
na foz do estuário, no município de Macau. 

Segundo os trabalhos do IDEC (1997), o volume anual do rio Piranhas/Açu é de 
aproximadamente 122,934 x 103 m3/ano, apresentando os seguintes aspectos de 
distribuição: um volume de aproximadamente 9,077 x 103 m3/mês a partir do mês de 
março, iniciando o escoamento, atingindo um volume de aproximadamente 58,577 x 
103m3/mês no mês de abril e, nos meses subseqüentes, esse volume de escoamento 
superficial é reduzido em quase 50%, chegando a novembro com escoamento nulo, 
permanecendo assim até o mês de janeiro. 

Na área em estudo, de acordo com NATRONTEC (1998), as possibilidades 
aqüíferas estão nos sedimentos eólicos litorâneos, sedimentos estuarinos e flúvio-
estuarinos, depósitos clásticos do Grupo Barreiras, rochas calcárias da Formação Jandaíra 
e rochas areníticas da Formação Açu. 

Os sedimentos estuarinos e flúvio-estuarinos não apresentam potencialidades de 
acumulação de água doce, sendo sua zona saturada em sub-superfície, alimentada por 
águas do estuário, salobras ou salgadas. 

Os sedimentos eólicos formam um aqüífero livre ou freático, com um potencial de 
acumulação restrito, em virtude da pouca espessura dos depósitos arenosos.  Este 
aqüífero, entretanto, apresenta uma fonte de fácil exploração, podendo a água ser 
encontrada a profundidade de 0 a 3 m da superfície das restingas ou da base das dunas.  
Em vista da presença da cunha salina sotoposta a este aqüífero, seu uso é restrito, não 
sendo aconselhada à captação através de bombeamento, a fim de evitar o risco de 
salinização por intrusão de água salgada do mar ou do estuário. 

Os terraços costeiros constituídos por depósitos sedimentares associados ao Grupo 
Barreiras, constituem aqüíferos livres ou confinados, com profundidade entre 3 a 15 m, e 
potencial de acumulação reduzido a moderado.  Encontram-se dispostos geralmente sobre 
calcários ou basaltos da Formação Jandaíra ou basaltos da Formação Macau. 
Normalmente possuem problemas de salinidade ou excesso de ferro. 

O aqüífero Jandaíra é recarregado essencialmente através de infiltração direta das 
águas acumuladas nas rochas sedimentares sobrejacentes e por ascensão das águas do 
aqüífero Açu, que apresenta condições de artesianismo. 

Os arenitos da Formação Açu constituem o mais importante aqüífero da Bacia 
Potiguar. As rochas da Formação Açu ocorrem na região de Macau e Galinhos, com 
espessura variando entre 200 e 310 m, situando-se a partir de profundidades superiores a 
500 m. Este aqüífero vem sofrendo problemas de exploração, o que vem ocasionando um 
rebaixamento crítico do nível freático e piezométrico, principalmente nas regiões de Açu 
e Mossoró, onde é utilizado para irrigação e abastecimento urbano. Outro problema 
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decorrente da exploração é a perda de poços artesianos devido à contaminação por 
petróleo.

Os principais usos das águas na área de estudo são: 
* Intensa atividade de exploração de sal, com aumento constante e gradual das áreas 

exploradas; 
* Captação de águas de trechos de rios, canais e Barras para as salinas; 
* Áreas de navegação nos canais de marés onde a população local se desloca entre 

as comunidades, bem como o transporte de sal por navios (rio Açu); 
* Área pesqueira realizada em toda a zona estuarina que abastece o mercado local 

de pescado; 
* Recreação por contato primário, principalmente na praia de Camapum que 

apresenta excelente balneabilidade; e, 
* Conservação da flora e da fauna devido à presença de grandes extensões de 

manguezais nos rios da região, que servem como área de abrigo, alimentação e 
reprodução de inúmeros representantes da flora e da fauna de transição aquática, 
incluindo algumas espécies de aves migratórias (maçaricos). 

1.7 – Aspectos Sócio-Econômicos 

A indústria salineira provocou mudanças fundamentais na relação espacial rural-
urbana do município. Na década de 70 (do século passado), houve acentuado grau de 
urbanização com densidade demográfica na área urbana de 169,4 habitantes por ha. 
(IBGE, 1995). 

O espaço urbano (a ilha de Macau) está praticamente todo ocupado, ocorrendo um 
deslocamento para Salinópolis (antigo distrito de Macauzinho), onde se encontra a Vila 
da ALCANORTE, o conjunto habitacional da COHAB e o Canto do Major. O centro 
urbano, sede de Macau, apresenta estrutura viária simples, formada por ruas 
pavimentadas de paralelepípedos, ocupações horizontais de alvenaria em sua maioria, à 
exceção de alguns prédios públicos e poucos sobrados. Conta com quatro praças e 
deficiência de arborização. 

Ao adensamento populacional na área urbana, direcionado pelas atividades do 
complexo salineiro, corresponde um esvaziamento no uso do solo rural e a manutenção 
de formas consolidadas nas décadas anteriores. 

Segundo o IDEC (1997), a economia de Macau advém em sua grande totalidade dos 
setores secundário e terciário, através da exportação do sal industrializado pelas grandes 
empresas, da exploração do petróleo e dos serviços em geral. O setor primário não 
alcança expressividade como geradora de renda ou ocupação da população 
economicamente ativa, podendo-se apenas destacar a pesca artesanal como ocupação 
majoritária, embora sem retorno econômico ao município, pelas condições em que é 
praticada.

O município, por sua própria evolução histórica e condições geológicas e 
climáticas, não apresenta atividades agrícolas de porte, além de sofrer processo de 
esvaziamento da área rural.  Ao lado de pequena produção de algodão, algodão arbóreo, 
castanha de caju e coco, como culturas permanentes, existem 111 estabelecimentos, 
concentrados em áreas de menos de 1 ha, com uma pequena agricultura de subsistência, 
cujos principais produtos são o feijão, mandioca e milho. 
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CAPÍTULO 2 – MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada neste trabalho envolveu o levantamento bibliográfico, 
observação visual, utilização de dados de sensoriamento remoto, sedimentologia, 
geofísica marinha, morfologia praial, nivelamento topográfico e hidrodinâmica costeira, 
no período de outubro de 2000 a outubro de 2003, sempre na maré de sizígia de lua nova, 
sendo vinte e quatro (24) meses consecutivos (outubro de 2000 a setembro de 2002), 
denominado aqui de monitoramento Mensal, dois (02) meses onde foram realizadas nas 
quatro (04) luas do mês (um dia antes, o dia da lua e um dia depois da lua) – meses de 
março de 2002 e outubro de 2003, denominados aqui monitoramento do Ciclo Lunar – e 
a cada seis (06) meses (março e setembro de 2001, 2002 e 2003), denominados aqui 
monitoramento Semestral. 

Todos os dados foram coletados e analisados no Perfil 01 (Ponta do Tubarão), Perfil 
02 (Macau5) e Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). Adicionalmente foram realizados 
levantamentos batimétrico e de parâmetros oceanográfico na área submersa adjacente a 
Macau-Serra.

2.1 – Atividades de Reconhecimento 

Inicialmente foram realizadas visitas a área Macau-Serra e regiões vizinhas, em 
setembro de 2000, para definição da localização e quantidade dos perfis a serem 
monitorados, incluindo um sobrevôo na área (foto 2.01). Em seguida foi definido todo o 
cronograma de campo e as possíveis datas de aquisição de dados em áreas submersas. 

Campo Macau/Serra

Foto 2.01 – Sobrevôo na área em estudo a partir da visão frontal ao Campo Macau/Serra. Macau/RN, 
Setembro de 2000. (foto do autor). 

2.2 – Trabalhos de Campo 

 Aquisição de Dados Oceanográficos e Batimétricos 

Nesta etapa de campo, foi utilizado um sistema hidrográfico Hydrotac da Odom, 
constituído por um ecobatímetro (digital/analógico) com porta para sonar de varredura 
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unilateral (analógico) e DGPS da STARLINK acoplado, operando na freqüência de 200 
kHz, com resolução do feixe vertical de 0.01m (foto 2.02), como também, um 
correntômetro do tipo DCS (Doppler Current Sensor) modelo 3500 e um CTD 
(Conductibility, Temperature, Depth) modelo 3231 da Aanderaa, acoplados a um 
Datalogger modelo 3660 (foto 2.03). Como meio flutuante, foram alugadas embarcações 
de pescadores locais. 

A B

Foto 2.02- Sistema Hydrotac utilizado para levantamento batimétrico.  A- registrador (foto do autor) e B- 
sensor do sonar de varredura unilateral (foto H. Vital). 

A B

Foto 2.03 – Sensores oceanográficos. A- Datalogger  e B - CTD/DCS lançado na água (foto do autor). 

 Coleta de sedimentos de fundo 

Sedimentos de fundo da plataforma rasa adjacente à área de estudo foram obtidas 
através do projeto MARPETRO (7 amostras) e do banco de dados do Museu Câmara 
Cascudo (MCC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do “Projeto 
Erosão Costeira da Região de Guamaré/RN” (34 amostras). Todas as amostras foram 
coletadas com amostrador pontual tipo Van Veen e posicionadas com GPS (Global 
Position System). 
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 Morfologia Praial 

Nesta etapa de campo foram utilizados para monitoramento topográfico, o nível, a 
mira, uma trena de 50 metros, piquetes, tripé (foto 2.04) e planilha de nivelamento 
topográfico (anexo 01 e 02). Adicionalmente foram realizadas observações visuais 
utilizando ficha de caracterização do ambiental praial (anexo 03), onde foram descritas a 
presença de estruturas sedimentares, berma, minerais pesados, tipo de arrebentação, 
interferências antrópicas, como também a presença de lixo. A declividade da berma e do 
estirâncio foram medidas com bussóla (clinômetro). Três amostras de sedimentos foram 
coletadas em cada perfil realizado, sempre nos compartimentos de relevo de antepraia, 
estirâncio e pós-praia. 

A morfologia praial foi monitorada mensalmente em maré baixa de sizígia, no 
período Mensal (de outubro de 2000 a setembro de 2002 - 24 meses), no período do Ciclo 
Lunar (março de 2002 e outubro de2003), em 4 (quatro) vezes em cada mês, de acordo 
com o período das luas, e no período Semestral, a cada seis meses durante o ano de 2001, 
2002 e 2003, sempre em março e setembro. 

No ciclo lunar de março 2002, os perfis praiais foram realizados nos dias 04, 05 e 
06 (lua minguante); 12, 13 e 14 (lua nova); 20, 21 e 22 (lua crescente); e, 27,28 e 29 (lua 
cheia). Já os perfis praiais de outubro de 2003 foram realizados nos dias 01, 02 e 03 (lua 
crescente); 09, 10 e 11 (lua cheia); 17, 18 e19 (lua minguante); e, 24, 25 e 26 (lua nova). 

Foto 2.04 – Execução de perfis topográficos utilizando nível, mira e piquetes. (foto do autor). 

 Hidrodinâmica Costeira 

Os dados hidrodinâmicos (altura significativa e período de ondas, velocidade e 
direção das correntes) foram coletados segundo a metodologia proposta por Muehe 
(1994). Adicionalmente foi utilizada uma estação meteorológica portátil (modelo Kestrel 
3000) para aquisição de velocidade dos ventos, umidade relativa do ar e temperatura do 
ar, como também, um distanciômetro para medição da distância entre cúspides praiais e 
bússola para medição da declividade da berma e do estirâncio. 

Os dados hidrodinâmicos (foto 2.05) foram coletados sempre em maré alta de 
sizígia, no mesmo período de coleta dos dados de morfodinâmica praial. Todos os dados 
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hidrodinâmicos coletados em campo foram anotados em planilhas de dados 
hidrodinâmicos (anexo 04). 

Foto 2.05 – Obtenção de dados da hidrodinâmica costeira (velocidade da corrente litorânea). Março de 2002. 
Macau/RN. (foto do autor). 

2.3 – Trabalhos de Laboratório 

As análises sedimentológicas foram desenvolvidas no laboratório de Geologia e 
Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental - GGEMMA e Laboratório de 
Sedimentologia da UFRN (foto 2.06), enquanto o tratamento e processamento de dados 
de satélites foram desenvolvidos no Laboratório de Geoprocessamento - GEOPRO. 

 Quantificação do Teor de Carbonatos e de Matéria Orgânica 

As amostras, depois de coletadas no campo, foram lavadas e secas.  Depois de 
secas, foram quarteadas e retidos 50g para quantificação de teor de carbonatos. A amostra 
foi atacada com ácido clorídrico (HCl) e depois lavada e pesada novamente, obtendo 
assim, a porcentagem de teor de carbonatos existentes na amostra. Da mesma forma, 10g 
da amostra foi utilizada para quantificação de matéria orgânica, neste caso, substituindo o 
HCl pelo peróxido de hidrogênio (H2O2).

 Análises Granulométricas 

Para a análise granulométrica, foram utilizados os procedimentos de rotina do 
laboratório de Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental – GGEMMA 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que utiliza a análise granulométrica 
pelo método de difração a laser em analisador de partículas CILAS 1180 LD. O CILAS 
1180, possui faixa analítica de 0,04 mícrons a 2500 mícrons (abrangendo, portanto toda a 
fração argila, silte e areia.), 64 detectores e 100 classificações de tamanho de partículas, 
três emissores de laser e uma câmera transformada de Fourier para a análise das 
partículas maiores (Vital et al., 2001b) (foto 2.07). 
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A B

Foto 2.06 – Atividades desenvolvidas no laboratório de sedimentologia da UFRN. A – pesagem e B – 
peneiramento utilizando agitador ou Rot-Up (fotos Adriana Borba). 

Foto 2.07 – Análise granulométrica no granulômetro a laser modelo 1180 da Cilas (fotos Adriana Borba).

Cada amostra foi inicialmente atacada com peróxido de hidrogênio (H2O2) e ácido 
clorídrico (HCl) para eliminação da matéria orgânica e do carbonato, respectivamente. 
Em seguida, uma quantidade conhecida foi passada na peneira de 2 mm. (limite 
areia/grânulo). Amostras com grande quantidade de silte e argila foram secas no 
liofilizador. Amostras com predomínio da fração areia ou maior, foram secadas em estufa 
ou placa aquecedora a uma temperatura < 60ºC. Da fração menor que 2 mm., foram 
retirados 6 gramas, que após passar na bacia de ultrasom, foram levadas para análise no 
granulômetro a laser na faixa de 2000 a 2 microns. 

Os resultados foram expressos nos seguintes modos: curvas por distribuição de 
peso, pelo modo retido; histograma (população das partículas); tabela acumulada e média 
aritmética.

As Análises morfoscópica dos grãos foram realizadas em 18 amostras 
representativas dos compartimentos de relevo de Antepraia (AP), Estirâncio (EST) e Pós-
praia (PP), nos períodos de 17/11/2001 (período seco) e 27/03/2002 (período chuvoso). 
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2.4 – Trabalhos de Gabinete 

As imagens orbitais do satélite Landsat 7 ETM+ foram tratadas com técnicas de 
Processamento Digital de Imagem-PDI em ferramenta computacional específica, no 
programa ER=Mapper (Earth Resource Mapping Pty Ltd.). O tratamento das imagens 
consistiu na elaboração de diferentes composições coloridas e realces. As imagens foram 
previamente ortoretificadas para eliminação de distorções de forma a possibilitar maior 
precisão na delimitação de variações de linha de costa. A partir dos quais foram 
confeccionados mapas de localização, mapa geológico e geomorfológico e mapa de 
variação da linha de costa. 

Diversos softwares (Excel, Surfer, Coreldraw) foram utilizados para tabulação dos 
dados obtidos em campo, a partir dos quais foram confeccionados tabelas, perfis praiais, 
gráficos, cartas batimétricas e faciológicas.  Os dados obtidos no granulômetro foram 
trabalhados no programa de computador SAG (Dias e Ferraz, 2004) e posteriormente, 
definidos os parâmetros de DEAN. 

Na confecção e elaboração final desta tese, utilizamos equipamentos das salas de 
pós-graduandos do PPGG (Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica), 
dos laboratórios GGEMMA (Grupo de Estudos de Geologia e Geofísica Marinha e 
Monitoramento Ambiental), GEOPRO (Laboratório de Geoprocessamento), Laboratório 
de Sedimentologia e Laboratório de Geoquímica da UFRN. 
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CAPÍTULO 3 – CONTEXTO GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO

3.1 – Contexto Geológico Regional 

A área em estudo encontra-se inserida no contexto geológico da Bacia Potiguar, a qual 
situa-se na região Centro-Norte do Estado do Rio Grande do Norte e cujo substrato compreende 
parte da Província Borborema de Almeida et al. (1977). Limita-se a Noroeste pelo Alto 
Estrutural de Fortaleza, a Oeste e a Sul pelas rochas do embasamento cristalino e a Norte, a 
Nordeste e a Leste pela cota batimétrica -200m.  Possui uma área total de 48.000 km2, sendo 
21.500 km² distribuídos entre as cidades do Natal e de Fortaleza e 26.500 km2 submersos. 

O embasamento da Bacia Potiguar foi caracterizado por Jardim de Sá (1984, 1994), 
sendo constituído por diversas faixas de rochas supracrustais e domínios gnáissico-
migmatíticos, com trend NE. A configuração geométrica da estrutura da bacia é 
constituída por um conjunto de "grabens" assimétricos de direção NE-SW, denominados 
Umbuzeiro, Guamaré, Boa Vista e Apodi (Bertani et al., 1987; Cremoni et al., 1996, 
entre outros), que são separados por altos internos do embasamento cristalino, 
denominados Quixaba, Serra do Carmo e Macau. 

3.1.1 – Litoestratigrafia da Bacia Potiguar 

A exemplo das bacias marginais do Recôncavo, Tucano, Jatobá e Sergipe-Alagoas, 
a Bacia Potiguar é resultante dos esforços decorrentes da formação do Oceano Atlântico. 
Esse processo teve início no Mesozóico, com a reativação e/ou superimposição de 
descontinuidades pré-existentes por uma série de fraturamentos durante a ruptura do 
Gondwana, no Neocomiano (Matos, 1987), esta bacia registra processos que culminaram 
com a separação da América do Sul e África, e conseqüentemente formação do Oceano 
Atlântico na sua porção equatorial.  Desta forma, o registro meso-Cenozóico está 
representado pelos terrenos sedimentares da Bacia Potiguar (fig. 3.01). 

De acordo com Farias (1997), a Bacia Potiguar apresenta vários estágios tectônicos 
e deposicionais na sua história, que podemos dividir em quatro megasseqüências e grupos 
de seqüências principais com suas sedimentações correlatas: Megasseqüência Mesozóica 
Rift (Formação Pendências), Grupo de Seqüências Mesozóicas Transicionais (Formações 
Pescada e Alagamar), Grupo de Seqüências Mesozóicas Fluviomarinhas Transgressivas 
(Formações Açu, Ponta do Mel, Ubarama e Jandaíra) e Grupo de Seqüências Mesozóicas 
Fluviomarinhas Regressivas (Formações Guamaré, Tibau e Barreiras).  Completando este 
último grupo de seqüências, encontram-se os sedimentos Quaternários, subdivididos por 
Silva e Nogueira (1995) em: Seqüência Quaternária Sub-recente e Seqüência Quaternária 
Recente. A Seqüência Quaternária Sub-recente engloba unidades que já completaram os 
seus processos de sedimentação, encontrando-se ou não litificadas (Formação Potengi, 
beach rocks, areias de dunas fixas, cascalheiras e colúvios), enquanto que a Seqüência 
Quaternária Recente é uma unidade composta por sedimentos que participam dos 
processos deposicionais atuantes nos dias atuais (leques aluviais, sedimentos de praia 
recente, dunas móveis, aluviões e manguezais). 
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Figura 3.01 – Mapa geológico simplificado da Bacia Potiguar (Soares et al., 2003). 

A caracterização da litoestratigrafia da Bacia Potiguar, utilizada neste trabalho, foi a 
subdivisão adotada por Araripe e Feijó (1994), que organizaram os litotipos da Bacia 
Potiguar segundo três unidades principais, ordenadas da base para o topo como: Grupo 
Areia Branca, Grupo Apodi e Grupo Agulha (fig. 3.02). 

O Grupo Areia Branca constitui a sucessão basal da Bacia Potiguar, de caráter 
eminentemente clástico continental, e inclui as Formações Pendências, Pescada e 
Alagamar. A Formação Pendências (Souza, 1982) é constituída por arenitos médios a 
grossos, com intercalações de folhelhos e siltitos, dispostos em discordância angular com 
o embasamento cristalino. A Formação Pescada (Fonseca, 1991), constituída por arenitos 
médios e finos com intercalações de folhelhos e siltitos, repousa discordantemente sobre 
a Formação Pendências. A Formação Alagamar (Souza, 1982 op. cit.), que possui contato 
inferior discordante com as formações Pescada e Pendências, ou sobre o embasamento 
cristalino, é composta por dois membros (Upanema e Galinhos) separados por uma seção 
pelítica, informalmente denominada Camadas Ponta do Tubarão. O Membro Upanema 
(basal) caracteriza-se por arenitos fino a grosso e folhelho esverdeado. As camadas Ponta 
do Tubarão são formadas por calcarenitos, calcilutitos e folhelhos. O Membro Galinhos é 
predominantemente pelítico,com folhelhos e calcilutitos.
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Figura 3.02 - Coluna crono-estatigráfica da Bacia Potiguar (Araripe & Feijó, 1994). 

O Grupo Apodi engloba as formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas e Jandaíra. A 
Formação Açu é constituída por arenitos médios a muito grossos, intercalados com 
siltitos e argilitos, possuindo contato inferior discordante com a Formação Alagamar e 
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lateralmente interdigita-se com as formações Ponta do Mel Quebradas. A Formação 
Ponta do Mel (Tibana & Terra, 1981) é composta por calcarenitos com intercalações de 
folhelhos. A Formação Quebradas (Souza, 1982; Araripe & Feijó, 1994), que está 
posicionada entre as formações Ponta do Mel (inferior) e Jandaíra (superior), é 
subdividida em dois membros: o Membro Redonda, formado por intercalações de 
arenitos, folhelhos e siltitos, enquanto que o Membro Porto do Mangue é representado 
por folhelhos e, subordinadamente, arenitos. 

A Formação Jandaíra (Sampaio & Schaller, 1968), composta basicamente por 
calcarenitos bioclásticos e calcilutitos, possui contato inferior concordante com a 
Formação Açu ou Formação Quebradas e, localmente, interdigita-se com a parte inferior 
da Formação Ubarana. 

O Grupo Agulha envolve as formações Ubarana, Guamaré e Tibau, formadas por 
rochas sedimentares clásticas depositadas sob ambiente de alta e baixa energia. 

Formação Ubarana (Mayer, 1974) é constituída por folhelhos e argilitos, 
entremeados por camadas delgadas de arenitos, siltitos e folhelhos e estão geralmente 
interdigitadas, em direção ao continente, com rochas do Grupo Apodi e as da Formação 
Guamaré (Souza, 1982 op. cit.) constituindo uma seqüência carbonática interposta 
lateralmente aos pelitos Ubarana e aos arenitos Tibau. A Formação Tibau (Silva, 1966) é 
composta por arenitos calcíferos grossos, que podem interdigitarem-se lateralmente com 
as rochas das formações Guamaré e Barreiras. 

Três eventos magmáticos estão associados aos processos de formação da Bacia 
Potiguar e suas sedimentações correlatas, desde o Jurássico até o Terciário (Araripe & 
Feijó, 1994, op. cit.). 

3.1.2 – Modelos Evolutivos da Bacia Potiguar 

Estudos foram realizados nas últimas décadas na porção Norte dos Estados do Rio 
Grande do Norte e Ceará (Szatimari et al., 1987; Françolim e Szatimari, 1987; Fonseca, 
1996; Caldas, 1996 e 1998; Bezerra et al., 1998, entre outros) na tentativa de esclarecer a 
história evolutiva do Atlântico Sul e suas bacias marginais, em particular, a Bacia 
Potiguar, no período de tempo que vai do Mesozóico ao Cenozóico. Inúmeros modelos 
abordam esta história, mas ainda permanecem aspectos que não foram solucionados 
satisfatoriamente.

3.1.3 - A Evolução Mesozóica 

Para o Mesozóico, dentre os modelos evolutivos propostos, os mais difundidos, são 
os de Matos (1992) e Françolim e Szatimari (1987, op. cit.). 

Para Matos (1992, op.cit.), a gênese da Bacia Potiguar é decorrente de um processo 
de rifteamento, em resposta a um afinamento crustal ocorrido durante o fraturamento do 
Gondwana e formação do Oceano Atlântico. Nesse período, o Nordeste Brasileiro estaria 
submetido a tensões tangenciais que resultariam em movimentos divergentes E-W. Tais 
esforços se inverteriam no Neocomiano produzindo movimentos compressivos na 
margem equatorial, que resultariam na geração e reativação de falhas normais E-W, 
dando origem aos grabens da atual porção emersa da Bacia Potiguar. 
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A hipótese proposta por Françolim e Szatimari (1987, op. cit.) parte do pressuposto 
que a separação dos continentes sul-americano e africano teve início com a propagação 
(Jurássico Superior) para Norte de uma extensa fratura originado na porção Sul do 
supercontinente Gondwana (durante o Cretáceo Inferior), acompanhando linhas de 
fraqueza do substrato, associada a um movimento divergente E-W. Com uma 
diferenciação na velocidade de abertura, o afastamento continental foi muito maior a Sul, 
propiciando uma rotação horária da placa sul-americana, e originando um pólo de rotação 
no Nordeste Brasileiro. Essa rotação horária impôs movimentos compressivos e 
distensivos nas proximidades do pólo, o qual permaneceu neste local durante o 
Neocomiano. Este pólo teria migrado para Noroeste, em direção ao litoral do Amapá, 
durante o Aptiano. Após o rompimento total do supercontinente Gondwana, teve início, 
no Albiano, a separação E-W entre América do Sul e África, gerando um cisalhamento 
lateral dextral na atual margem equatorial do Brasil, além de marcar o início da 
sedimentação (Albiano Inferior) no extremo Norte da costa Leste e permitir a entrada do 
mar, que causou a transgressão marinha que atingiu todas as bacias da margem equatorial 
(Albiano ao Campaniano). 

3.1.4 – A Evolução Cenozóica 

A evolução Cenozóica da Bacia Potiguar ainda é controversa, não há consenso entre 
os autores e, desta forma, não possuindo um modelo definitivo. 

Nesta bacia, a transição do Mesozóico para o Cenozóico é marcada por uma extensa 
superfície de erosão, denominada Discordância Pré-Ubarana, a qual atinge as formações 
Jandaíra e Ubarana, que antecede uma seqüência regressiva marinha predominantemente 
Terciária.  Cremonini e Karner (1995) na tentativa de explicar esta discordância, sugerem 
que a passagem de um centro de espalhamento oceânico ao longo da margem equatorial 
brasileira o Mesocampaniano teria fornecido calor suficiente para provocar o 
soerguimento da Bacia Potiguar. Esse evento reativou diversas falhas pré-existentes e 
deflagrou intenso processo erosivo de alcance regional. O processo de resfriamento das 
litosferas oceânica e continental justapostas, teve início após a passagem deste centro. 
Um outro evento associado à transição entre o Mesozóico e o Cenozóico é a ocorrência 
dos diques de diabásio que constituem a Formação Serra do Cuó. 

No Cenozóico, ocorrem eventos tectônicos de menor magnitude, como reativação 
de importantes falhamentos (sistema de falhas de Afonso Bezerra e Carnaubais), 
dobramentos com grande comprimento de onda e eixos orientados na direção N-S 
resultantes de esforços compressivos E-W, aos quais à Bacia Potiguar esteve submetida 
no Terciário, e reativações tectônicas associadas a intrusões básicas relacionadas com a 
Formação Macau (Costa Neto, 1985). Correspondentes a estes ciclos tectônicos, foram 
desenvolvidos processos de aplainamento, com relevos rejuvenescidos. A parte mais 
jovem deste aplainamento é tida como pleistocênica, denominada Superfície Sertaneja 
Velhas. Esta superfície corresponde ä superfície de erosão e denudação geral do 
Nordeste, que se apresenta no interior como uma área pediplanizada e na região costeira 
como um conjunto de tabuleiros sedimentares, todos reunidos no Grupo Barreiras de 
Bigarella (1965). 
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3.2 – Contexto Geológico da Área em Estudo 

A geologia da área em estudo é representada por uma Seqüência Tercio-Quaternária 
que correspondem a rochas das Formações Jandaira, Barreiras, Potengi e Tibau (Foto 
3.01), rochas praiais e aos depósitos de praia (Foto 3.02) e eólicos (Foto 3.03). O mapa 
geológico da área de estudo, resultado deste trabalho, é apresentado na figura 3.03. São 
eles:

Formação Barreiras, aflorando na área nas superfícies aplainadas e na falésia de 
Chico Martins. É composta por uma unidade conglomerática com intercalações de 
sedimentos argilosos apresentando no geral uma coloração avermelhada. 

Formação Tibau. Aflora na base da falésia de Chico Martins, abaixo da Fm. 
Barreiras. É constituída por argilito verde com grãos de areia dispersos e com 
alternância de arenito grosso, muito grosso com grânulos de seixo e quartzo. 

Formação Potengi: Aflora na área na parte superior da falésia de Chico Martins 
(acima do Barreiras), sendo constituídas por areias finas a médias. 

Rocha Praial (beachrocks): é observada na base da falésia Chico Martins, na atual 
zona de estirâncio em forma de terraço de abrasão.

Depósitos de Praias, são reconhecidos em suas diferentes zonas: Antepraia, 
Estirâncio e Pós praia (estes últimos descritos nos depósitos eólicos), são eles: 

i. Depósitos de Antepraia: localizados entre o nível de base das ondas e o 
nível médio das marés baixas, se encontra submerso, exceto durante marés 
baixas excepcionais de sizígia. Os depósitos neste compartimento 
caracterizam-se pela predominância de areias, com granodecrescência em 
direção ao oceano, devido à diminuição do regime hidrodinâmico; 

Foto 3.01 - Falésia de Chico Martins. Da base para o topo: Fm Tibau (apontado pela escala), Fm. Barreiras 
(centro) e Fm. Potengi (topo). 
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Figura 3.03 – Mapa geológico da área em estudo. 
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ii. Depósitos de Estirâncio: Zona da praia compreendida entre as preamares e 
baixamares, estando alternadamente submerso e exposto em função da 
altura da maré. Podem ser arenosos, compostos essencialmente de areia 
média a fina, constatando teores de granulometria grossa inferiores a 10% e 
lamosos, mistura de argilas silticas, silte argiloso e areia fina, podendo estar 
associados a fragmentos de conchas e algas. 

Foto 3.02 – Rochas praiais (terraço de abrasão) e zonas da praia: Antepraia, Estirâncio e Pós-Praia. 

Depósitos de areias eólicas: formados a partir do retrabalhamento pelo vento das 
areias de pós-praia e da planície de deflação. São sedimentos compostos por grãos 
de quartzo, bem selecionados, arredondados a subarredondados esféricos a sub-
esféricos, com granulometria predominante de areia fina, seguida por areia média 
e muito fina.  No pós-praia as dunas são de pequeno porte (embrionárias até 1,5 
m), enquanto ao sul da praia de atingem alturas de 9 a 15 metros. 

Foto 3.03 - Depósitos eólicos a sul da praia de Soledade e no pós-praia. 
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3.3 – Contexto Geomorfológico Regional 

Na área em estudo, como resultado dos eventos geológicos recentes e os atuais, 
formaram-se diversos compartimentos de relevo, resultantes da erosão e deposição 
contínua.

Esta zona constitui uma área de transição entre o oceano e o continente, onde se 
concentra um grande número de atividades fundamentais ao homem, relacionadas com a 
economia, alimentação, transporte, recreação e urbanismo. Essas atividades situam-se em 
compartimentos geomorfológicos de estrutura frágil diante das intervenções antrópicas, 
devido à sua complexidade ambiental, onde atuam conjuntamente vários mecanismos, 
tais como ventos, ondas, correntes, chuvas, marés, insolação, erosão, deposição, etc. 
(Farias, 1997). 

A evolução das feições morfológicas da área de estudo, tem sua origem relacionada 
provavelmente à baía estuarina do Açu, durante fases de nível do mar mais elevado. Este 
ambiente foi sendo modificado em conseqüência da estabilização do nível do mar em sua 
posição atual há cerca de 2000 anos, associado à formação de barras arenosas em frente ä 
costa e o surgimento de níveis de terraços, adjacentes e/ou circunvizinhos às águas 
estuarinas em fluxo, através de diversos braços e/ou canais e planície estuarina (intermaré 
e supramaré) (Teixeira, 1991). Atualmente, as condições climáticas, associadas à natureza 
dos sedimentos, e as características da dinâmica oceanográfica e estuarina, assim como o 
suprimento de sedimentos disponíveis, vêm favorecendo o desenvolvimento de feições erosivas 
e construtivas, principalmente na modificação da paisagem mais próxima a essas feições. 

Como exemplo, temos as falésias, que são encontradas na parte interna da laguna, 
em frente à ponta do Tubarão, sendo em geral chamada de falésia de Chico Martins. 
Apresenta-se de forma abrupta e escarpada. 

3.4 – Contexto Geomorfológico da Área em Estudo 

Na área em estudo, como resultado dos eventos geológicos Cenozóico, formaram-se 
diversos compartimentos de relevo costeiro, resultante geomorfologicamente do produto 
de erosão e deposição contínua na zona costeira, onde situam-se a área de pesquisa e 
exploração da PETROBRAS, ao qual estão inseridas os perfis estudados. A 
geomorfologia da área em estudo apresenta as seguintes unidades geomorfológicas: 
superfície de aplainamento, planície interdunar, dunas móveis/depressão interdunar, 
planície de maré/estuarina e intermaré (zona de estirâncio), mangue e planície de 
inundação flúvio-estuarina. São elas: 

Superfície de Aplainamento: Corresponde à superfície aplainada do topo das 
falésias do Barreiras, possuindo relevo plano a suavemente ondulado. Encontra-se 
entre na parte Leste da área; 

Dunas Fixas/Planície interdunar: são encontradas ao longo de toda a área em 
estudo, principalmente a Sul desta; 
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Dunas móveis/Depressão interdunar: na área são encontradas dunas barcanas e 
dunas longitudinais, conforme a época do ano de direção dos ventos; 

Planície de maré/estuarina e Intermaré (Zona de Estirâncio): também denominada 
de praia, é o setor entre os níveis de maré alta e de maré baixa, e sofrem ação das 
marés e os efeitos de espraiamente das ondas após a arrebentação. Na área em 
estudo é observada também a formação de barras arenosas, que ocorre longitudinal 
a linha de costa; 

Mangue: Estes ocorrem nas regiões protegidas da ação das ondas nas margens dos 
canais de maré. Os depósitos de mangue são formados por vasas arenosas 
orgânicas e/ou argilo-arenosas orgânicas, que se encontram localizadas entre os 
estuários e o mar, formados por sedimentos finos associados às argilas orgânicas e 
silte denominados por sedimentos de mangues; 

Planície de Inundação flúvio-estuarina: Estas são encontradas em áreas onde o 
gradiente de declividade é quase nulo, estando sujeitas à ação das marés. Devido a 
topografia, estas áreas são ambientes favoráveis aos processos de sedimentação 
fluvio-marinhas. São caracterizados por solos com alto teor de salinidade, águas 
mornas e salobras, e o contante fluxo das marés. Seus depósitos são constituídos 
por lamas escuras, ricas em matéria orgânica, restos de madeira e fragmentos de 
conchas. Na área em estudo é melhor observado na Ponta do Tubarão, entre os 
Perfis 01 e 02. 

Um mapa geomorfológico da área em estudo, resultado deste trabalho, é 
apresentado na figura 3.04. 
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Figura 3.04 - Mapa geomorfológico da área em estudo. 
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CAPÍTULO 4 – SISTEMA PRAIAL E EROSÃO COSTEIRA NA ÁREA 
MACAU-SERRA, RN 

4.1 – Sistema Praial da Área Macau-Serra 

As praias encontram-se entre os sistemas físicos mais dinâmicos da superfície terrestre, 
e ocorrem em costas onde existem sedimentos em quantidades suficientes para as ondas 
depositá-los acima do nível do mar (Short, 1999). 

Várias terminologias são usadas para caracterizar as feições e respectivos processos do 
ambiente praial, não existindo padronização na literatura internacional ou nacional. Com 
base na ação das ondas estas podem ser definidas como zona de arrebentação, zona de surfe 
e zona de espraiamento. De acordo com o perfil sedimentar esta pode ser subdividida em 
berma, face de praia e face litorânea. Do continente em direção ao mar, Reading e Collinson 
(1996), dividem o perfil de uma praia em dunas frontais (foredunes), pós-praia (backshore), 
praia e antepraia. Nos trabalhos publicados no Brasil, o termo pós-praia é o único com 
concordância em relação ao uso (p.ex. Suguio, 1992; Muehe, 1994; Hoefel, 1998; Tesslé e 
Mahiques, 2000). Neste trabalho adotamos a terminologia conforme a figura 4.01, com base 
em Short (1999) e Souza et al. (2005), cujas zonas e setores são a seguir definidas: 

Sistema Praial

Morfologia

Processo

Praia Sub-aérea

Espraiamento

Zona de Surfe

Arrebentação de Ondas

Zona submersa
 próxima a praia

Empinamento
  de ondas

Falésia
Crista de
  berma Face da praia

Duna

Base da duna
 ou falésia

Berma MA

Terraço de 
 maré baixa

MB Canal
Banco

1 - 20 m

Nível base de
 ação das ondas

MA - Maré Alta
MB - Maré Baixa

Pós-praia Estirâncio Antepraia

Figura 4.01 – Nomenclatura e limites do sistema praial (com base em Short, 1999 e Souza et al., 2005). 
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a) Pós-Praia (backshore) - zona que se estende do nível do mar na maré alta de sizígia 
até a base de uma falésia, duna, terraço marinho ou linha de vegetação permanente; 

b) Estirâncio ou face de praia (foreshore) - zona praial situada entre o nível do mar na 
maré alta de sizígia e o nível do mar na maré baixa de sizígia; 

c) Antepraia (shoreface) – zona compreendida entre o nível base de ação das ondas de 
tempo bom. No capitulo 5 é utilizado o nível do mar na maré baixa de sizígia (NMMBS) até 
25 metros mar adentro, devido ser esta a extensão alcançada pelos perfis praiais neste 
estudo;

d) Praia sub-aérea: zona que se estende do ponto da última quebra de onda normal na 
face de praia até o limite máximo de ação do espraiamento de ondas de tempestades. 
Engloba a pós-praia e parte do estirâncio. A posição da face de praia modifica-se com as 
variações diárias e sazonais do nível do mar; 

e) Zona de surfe e de arrebentação de ondas: é a zona praial que se estende da primeira 
linha de arrebentação de ondas até o ponto de última quebra da onda sobre a face da praia; e, 

f) Zona submersa próxima à praia: zona compreendida entre o nível base de ação das 
ondas de tempo bom e a primeira linha de arrebentação de ondas. Nesta zona ocorre o 
processo de empinamento de ondas (wave shoaling), entendido como uma progressiva 
redução do comprimento de onda e aumento de sua altura, que resulta em sua arrebentação. 

Abaixo desta área, no sentido do mar aberto, está à zona de transição (transition zone),
cujo limite inferior ou externo é o nível base das ondas de tempestade, e a zona de costa-
afora (offshore), onde se inicia a plataforma continental interna. 

Á área Macau-Serra encontra-se situada entre o sistema de ilhas barreiras da Ponta do 
Tubarão (à direita) e a foz do rio Açu, principal rio da região (à esquerda) (fig. 4.02). 

O substrato geológico sob o qual as praias da área Macau-Serra repousam é constituído 
por rochas sedimentares da Formação Barreiras e Formação Tibau, de idade Tércio-
Quaternário que se superpõem as rochas cretáceas da Bacia Potiguar. As praias nesta região 
apresentam areias finas a médias, predominantemente de composição quartzosa. Embora, 
esporadicamente sejam observadas conchas carbonáticas ou concentração de minerais 
pesados. 

Os agentes e processos mais importantes responsáveis pela dinâmica sedimentar das 
praias da área Macau-Serra são os ventos que apresentam uma proveniência predominante de 
E-NE, com velocidade média anual de 6,2 m/s entre os meses de agosto a abril (direção E) e 
maio a julho (direção NE), porém, no período de agosto a dezembro os ventos são mais 
fortes chegando a atingir 9 m/s na estação de Macau/RN. Os ventos por sua vez geram 
correntes de deriva litorânea que durante todo o ano transportam sedimentos no sentido de L 
para W, a uma velocidade máxima entre 0,85 e 1,63 m/s (Costa Neto, 2001; Silveira, 2002; 
Tabosa, 2002; Tabosa et al., 2001; Chaves et al., 2004 no prelo). A energia é mista, 
dominado por ondas e marés. As ondas possuem de 0,2 a 1,3 m. de altura na zona de 
arrebentação e as máres chegam a uma altura de 3,3 m. em períodos de sizígia (Vital, no 
prelo). As correntes de marés também atuam significativamente como pode ser observado 
pela formação de esporões perpendiculares à costa, no sentido das marés de vazante (para N) 
(Silva et al., 2003). 
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A plataforma adjacente apresenta substrato siliciclástico e bioclástico, estando 
submetida a um regime de meso-maré (2,5 – 3,3 m. de altura), semi-diurna, com forte deriva 
litorânea predominantemente para NW (Gorine et al., 1982; Silva, 1991; Costa Neto, 1997; 
Vital et al., 2005). Na plataforma externa da área, a corrente Norte do Brasil (CNB) alcança 
velocidade acima de 2,3 m/s, fluindo para W (Silva,1991 op. cit.). 

Figura 4.02 – Posicionamento da área Macau/Serra (retângulo em vermelho) na plataforma setentrional do 
Estado do Rio Grande do Norte, Macau/RN. 

As correntes de fundo retrabalham e redistribuem os sedimentos depositados e formam 
ondas de sedimentos submersas, similares as dunas de areia observadas no continente. 
Dependendo das condições locais (velocidade, direção e duração das correntes de fundo e 
topografia circundante), as dunas submersas apresentam diferentes tamanhos e formas. 
Santos (2003) através do imageamento sonográfico da laguna de Diogo-Lopes (localidade de 
Barreiros), que é protegida pela Ilha da Ponta do Tubarão, mostrou a predominância de 
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dunas grandes (da ordem de 25 a 75 m de extensão e até 1 m de altura) e pequenas (da 
ordem de 1 a 4 m de extensão e até 0.4 m de altura), segundo a classificação de Ashley 
(1990), alternando com fundos planos. As dunas são simétricas e assimétricas, em geral 
apresentam cristas retas e características de transporte por correntes de maré. Ainda segundo 
Santos (2003 op. cit.), a homogeneidade dos sedimentos observada no fundo da laguna 
(constituída, principalmente por lamas terrígenas e areias siliciclásticas), respectivamente 
nas margens e no interior dos canais, indica que a presença do leito plano está relacionada à 
intensa hidrodinâmica atuante em regime de fluxo superior. 

4.2 – Erosão Costeira da Área Macau/Serra 

O balanço sedimentar é negativo para boa parte da região Nordeste do Brasil, sendo 
este o resultado da combinação de baixo relevo, pequenas bacias de drenagem e clima semi-
árido (Dominguez & Bittencourt, 1996; Dominguez, no prelo). O balanço negativo resulta 
em erosão parcial ou completa da praia. Estudos têm demonstrado que uma convergência de 
fatores provoca erosão no litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte (Vital et al., 
2003; Vital et al., no prelo; Vital e Silveira, no prelo). De um lado, os rios que drenam a 
região são de pequeno porte e não fornecem sedimentos em quantidades significativas e, 
encontra-se em sua maioria represados. De outro, as características tectônicas da plataforma 
produzem áreas com rebaixamento do terreno, criando o mesmo efeito de uma elevação do 
nível do mar (Vital et al., 2004). Estas características associadas à ação dos processos 
costeiros (ondas, correntes, ventos e marés), resultam nas variações da linha de costa 
reportadas para este litoral da ordem de quilômetros nos últimos 130 anos (Vital, 2002 e 
Vital et al., 2004), a centenas e dezenas de metros em intervalos de décadas ou anual (Alves 
et al., 2003; Lima et al., 2001; Lima, 2004; Souto, 2002 e 2004; Silveira, 2002; Tabosa et al., 
2001; Tabosa, 2002; Grigio, 2003).

Pesquisas desenvolvidas no início dos anos 80 do século passado (Miranda, 1983) até 
meados dos anos 90 (Bagnoli e Farias, 1994 e Bagnoli e Oliveira, 1995), apontavam uma 
tendência de crescimento das restingas para W, e indicavam que a Ponta do Tubarão se 
transformaria em uma nova barreira, transformando a atual linha de praia Macau-Serra numa 
laguna protegida.  Bagnoli e Farias (1994, op.cit.) e Bagnoli e Oliveira (1995, op.cit.), 
denominaram este processo de continentalização, reconhecendo a evolução dos bancos de 
lama com o tempo e as condições de circulação cada vez mais restritas da água do mar, 
deixando os bancos cada vez mais emersos e sequencialmente colonizados por ostras e 
manguezais que, numa fase seguinte seriam capeados por dunas eólicas, as quais seriam, 
posteriormente, fixadas pela vegetação superior e, deste modo, anexando mais áreas ao 
continente.  Bagnoli & Oliveira (1995, op. cit.), ressaltaram ainda que uma distância de 
aproximadamente 400 m. era o que faltava para a junção da extremidade SW da ilha de 
barreira da Ponta do Tubarão com um banco de areia, que se desenvolvia nas proximidades 
do continente para nordeste. Com base na comparação de fotografias aéreas do período 
1978-1988 e numa taxa de migração desta ilha barreira, estimada por aqueles autores em 135 
m/ano, os mesmos fizeram a previsão que a referida junção ocorreria no ano de 1998, fato 
este constatado posteriormente pela análise de fotografias aéreas e imagens de satélite por 
Alves (2001) e Alves et al. (2003). 
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Bagnolli & Oliveira (1995), alertaram ainda para o fato de que o estrangulamento da 
comunicação da laguna com o mar causaria um incremento na velocidade das correntes de 
maré, especialmente as de vazante, gerando erosão no continente. Atualmente esta erosão é 
tão acentuada que tem sido necessário fazer enrroncamentos em torno das bases dos poços 
petrolíferos do Campo de Macau5, situados a beira-mar, havendo um poço injetor de água 
sob impacto direto do mar (fig 4.03). 

Estudos realizados por Bandeira e Salim (1999) mostraram que os processos de erosão 
ocorridos nesta área tiveram origem no crescimento das restingas para W, devido ao 
transporte litorâneo e eólico, que criou áreas de armazenagem do prisma de maré 
favorecendo a ação erosiva das correntes de maré, além da ação das ondas. Entretanto, 
estudos morfológicos do fundo marinho não foram suficientemente desenvolvidos. 

Estudos mais recentes para a área de Macau-Serra, aliando dados de sensores remoto, 
mapas antigos e pesquisas de campo permitiram posicionar a linha de costa do litoral norte 
do Estado do Rio Grande do Norte a partir do ano de 1872 (Vital, 2002; Vital et al., 2004). 
Estes autores quantificaram para o período entre 1872 e 2001, uma erosão da linha de costa 
em frente à Ponta do Tubarão da ordem de 400 m (fig. 4.03). 

Figura 4.03 – Linhas de costa para a área Macau-Serra, entre os anos de 1872 (Mapa), 1954 (Fotografia aérea), 

2001, 2002 e 2003 (imagens Landsat)  (Vital et al., 2004). 

Souto (2004) analisa a evolução morfodinâmica costeira para esta área, considerando 
como referencial o campo petrolífero Macau5 (fig. 4.04). A partir desta análise, o autor 
acima referido, constata um aumento na erosão desta área a partir do ano de 1996. A Figura 
4.04, mostra que a ilha barreira da Ponta do Tubarão protegia a costa contra a ação das ondas 
e das correntes litorâneas nos anos de 1988 e 1989. Já nos anos subseqüentes, a barra que 
abrigava essa costa erodiu quase que completamente, ampliando a embocadura do canal de 
maré (fig. 4.04). Souto (2004, op. cit.) sugere que a provável causa no aumento do efeito 
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erosivo pode estar relacionada à retirada de um píer pertencente a PETROBRAS, localizado 
nas proximidades da Ponta do Tubarão. Entretanto, a intensa erosão costeira já ocorria na 
área anterior à própria construção do píer (Vital et al., 2004). 

De acordo com a figura 4.04, a erosão no Campo Macau aumentou até o ano de 2001a. 
Na comparação seguinte (2001a-2001b) observa-se acréscimo de sedimento na área, e na 
comparação de 2001b-2001c o efeito erosivo nesta porção foi praticamente nulo. Isto se 
deve ao ganho de sedimentos nos meses de julho e agosto (Chaves & Vital, 2001a) com a 
diminuição da velocidade superficial das correntes litorâneas (0.1 m.s-1 a estacionária) e com 
a diminuição na altura das ondas (0.5 a 0.1 m) a partir do mês de maio daquele ano. Nas 
duas últimas comparações (2001c – 2002 e 2002 – 2003), apesar de corresponderem aos 
meses de ganho de sedimento, o efeito erosivo continuou atuante. 

Figura 4.04 – Evolução costeira da região da Ponta do Tubarão. Em vermelho, áreas erosivas; em verde, áreas 
acrescionárias; em cinza, áreas sem modificação; círculo preto, Campo Macau5 (Souto, 2004). 

Na Barra do Corta-Cachorro (pontal arenoso onde se localiza o Campo petrolífero 
Serra), pode-se acompanhar o crescimento deste esporão em direção a W-NW. Essa 
migração é condicionada pelas correntes de deriva litorânea que transportam sedimentos no 
sentido O. Nas duas visões temporais para o ano de 2001 (2001a, obtida em 05/04/2001 e 
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2001b, obtida em 26/07/2001) é possível constatar o movimento de transporte de 
sedimentos com a intercalação de áreas de erosão e acresção (fig. 4.05a). Na comparação 
feita entre as linhas de costa para os anos de 1988-2003 (intervalo de 15 anos), Souto (2004) 
quantificou uma migração da ponta do esporão da ordem de 685 m. para W-NW, ou seja, 
um avanço da ordem de 45,7 m/ano (fig. 4.05b). Entretanto, o referido esporão está 
diminuindo sua largura, podendo vir a separar-se do continente a qualquer momento. No 
ano de 1988 do século passado, o esporão apresentava uma largura em torno de 70 m e em 
2003 não chegou a alcançar nem 30 m. O recuo foi da ordem de 163 m. (para Sul) no 
intervalo de 15 anos (~10,9 m/ano). A parte interna deste esporão abriga hoje um pequeno 
estuário (rio Casqueira). 

Figura 4.05 – Evolução temporal da linha de costa na Barra do Corta-Cachorro.  A – comparação 
de 3 meses (abril a julho) para o ano de 2001. Observar sentido de transporte dos sedimentos para 
W pelas correntes de deriva litorânea (longshoredrift); B – comparação entre as linhas de costa 
em intervalo de 15 anos (1988-2003), mostrando a migração de 685m da barra arenosa para W-
NW e o recuo de 163m para Sul (modificado de Souto, 2004).

A variação da linha de costa da área estudada para o período de monitoramento dos 
perfis de praia (anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 - fig. 4.06) foi quantificada a partir das 
imagens Landsat 7, utilizando a composição RGB 742, por apresentar uma boa distinção das 
áreas emersas dos corpos d`água. 
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Considerando toda a área do sistema Ilha Barreira-esporão, foi observado que entre os 
anos de 2000 a 2001, houve uma erosão de 467.466,9 m2. Entretanto, entre os anos de 2001 
a 2002, e 2002 a 2003 foi constatada uma acresção respectivamente de 298.129,9 m2 e 
458.750,8 m2. Essas taxas são influenciadas principalmente pela migração de areias na Ponta 
do Tubarão, bem como devido á movimentação de areias no rio Casqueira. O balanço 
sedimentar para o período total de monitoramento (2000 a 2003), indica uma acresção de 
289.413,8 m2 (fig. 4.06). Levando-se em consideração apenas o trecho monitorado pelos 
perfis de praia (entre o perfil 01 e o perfil 03) foi observado que entre os anos de 2000 a 
2001 ocorreu uma erosão de 435.462,8 m2. Já entre os anos de 2001 a 2002, houve uma 
acresção de 483.132,4 m2, e entre os anos de 2002 a 2003, um retorno a erosão no valor de 
439.737,3 m2. Constatando-se para a área monitorada uma erosão de 392.067,7 m2 (fig. 
4.07). Esse processo é constatado durante o monitoramento dos perfis praiais (foto 4.01 e 
4.02) quando pode ser observado os períodos de erosão e deposição. 

A B
Foto 4.01 - Visão geral do Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), julho de 2001 (A) e abril de 2002 (B).(Foto do 

autor). 

A B
Foto 4.02 – Visão geral do Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), mostrando períodos de erosão e deposição. A – 

intensa erosão; B- deposição. (Fotos do autor). 
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Figura 4.06 – Mapa da variação da linha de costa da área em estudo, no período de 2000 a 2003. No detalhe, a 
área entre os perfis. 
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Figura 4.07 – Mapa da variação da linha de costa do trecho entre os perfis 01, 02 e 03, no período de 2000 a 2003. 
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CAPÍTULO 5 – AMBIENTE PRAIAL 

As elevações e contornos de uma linha de costa são respostas às forças resultantes 
das ondas, ventos e correntes, e dependem do suprimento sedimentar para a praia (Dean e 
Dalrymple, 2002). Medindo repetidamente as dimensões de uma praia, podemos 
quantificar a erosão ou deposição ocorrida, para o período de desenvolvimento dos 
levantamentos, bem como fornecer indicações sobre para onde o material está sendo 
transportado.

A expressão mais simples de uma praia é o seu perfil transversal. O perfil de praia 
registra a altura, largura, inclinação e o volume de uma praia, enquanto perfis seqüenciais 
registram mudanças temporais ao longo da praia (Short, 1999). 

O perfil praial é importante porque pode ser visto como um mecanismo natural que 
provoca a arrebentação e dissipa a energia das ondas (Komar, 1998). Os perfis de praia 
variam com o tempo, tanto sazonalmente a medida em que o clima de ondas se modifica, 
quanto por períodos mais longos, em resposta às pressões de erosão ou deposição. 

Aagaard e Masselink (1999) utilizam os termos perfil com presença de bancos e 
perfil sem bancos, introduzido por Greenwood e Davidson-Arnott (1979), em 
substituição aos termos perfil de inverno e perfil de verão, utilizados por Shepard (1950). 
Os temporais de inverno resultam na remoção da areia da escarpa de berma e formação 
de um banco, enquanto as condições de tempo bom no verão induzem à migração dos 
bancos em direção ao continente, ao subseqüente deslocamento do banco para a face de 
praia e à geração de um perfil perpendicular à costa sem barras e com uma ampla escarpa 
de berma (Fox & Davis, 1973). Trabalhos posteriores indicaram que os termos inverno e 
verão podem levar a mal entendidos e demonstraram que a resposta ao ciclo praial, em 
oposição ao sazonal, pode resultar em vários ciclos de perfis com presença /sem presença 
de barras em um mesmo ano, dependendo da intensidade do clima de ondas (Short, 1979; 
Nordstrom, 1980). Desta forma, os termos com presença de bancos e sem bancos, seriam 
mais apropriados (Greenwood e Davidson-Arnott, 1979, op. cit.). 

Neste capítulo, iremos reportar a análise dos perfis praiais e caracterização do 
ambiente praial para a área Macau-Serra, coletados mensalmente (outubro de 2000 a 
setembro de 2002 – 24 meses) em dois ciclos lunares (março de 2002 e outubro de 2003 
– 12 dias em cada mês), e semestralmente (março de 2003 e setembro de 2003). 

5.1 - Perfis Topográficos e Caracterização Ambiental Mensal da Área (24 meses - 
outubro de 2000 a setembro de 2002) 

As praias, de uma maneira geral, são constituídas de depósitos de sedimentos 
inconsolidados, geralmente compostos por areias, cascalhos e fragmentos de conchas. O 
acúmulo destes é realizado principalmente pela ação das ondas e, por apresentar 
mobilidade, ajusta-se ao perfil da praia. 

Neste trabalho, adotamos as terminologias de Pós-Praia (dunas frontais até a escapa 
de berma), Estirâncio (escarpa de berma até a linha d`água) e Antepraia (linha d`água até 
25 metros mar a dentro), perfis estes sempre realizados no Perfil 01 (Ponta do Tubarão), 
Perfil 02 (Macau5) e Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). 
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5.1.1 – Perfil 01 (Ponta do Tubarão) 

Durante todo o monitoramento este foi o perfil que sofreu menos alterações. Neste 
perfil, a escarpa de berma se formou entre os meses de novembro a agosto, estando 
completamente ausente nos meses de setembro e outubro, fato que se repetiu entre os 
anos de 2000 a 2002. Nota-se que a inclinação da berma não foi constante, atingindo 
valores máximos de 33o nos meses de novembro a dezembro de 2000, diminuindo para 
10º no mês de maio de 2001, até 3º no mês de agosto de 2002. O estirâncio, por sua vez, 
apresentou inclinações mais estáveis, variando de 3º a 8º ao longo do período estudado. O 
tipo de onda observado foi a do tipo mergulhante, mas durante os meses de novembro de 
2001 e maio, junho e agosto de 2002, o mar apresentou-se no estado de calmaria, não 
sendo observado nenhum tipo de onda. A temperatura da água variou de 29ºC em 
fevereiro de 2001, a 28ºC em janeiro de 2002, estando próximo da média prevista pelo 
INMET (2000), que é de 27,3ºC (fig. 5.01). 

5.1.2 – Perfil 02 (Macau5) 

Neste perfil, foi observado ao longo do período estudado, um recuo da escarpa de 
berma de dez (10) metros. A inclinação do estirâncio não apresentou grandes variações 
(3º a 9º). O tipo de arrebentação observado foi predominantemente mergulhante, havendo 
dois (02) meses em que as ondas se apresentaram do tipo deslizante (junho e julho de 
2001), e apenas em maio de 2002 o mar esteve em total calmaria. A temperatura da água 
apresentou uma média de 28,7ºC, mínima de 25ºC (junho de 2001) e máxima de 31,5ºC 
(maio de 2001).  Foram observadas ainda a presença de cúspides praiais, com uma 
distância média entre elas de 18,57 metros; de um ano para outro, tais distâncias 
tenderam a diminuir, fato constatado entre o período estudado, posto que no mês de 
outubro de 2000, a distância era de 19,75m. e no mês de agosto de 2002, de 12,07 m (fig. 
5.01).

5.1.3 – Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) 

Este perfil foi o mais atingido pelos processos erosivos, apresentando um recuo da 
escarpa de berma de quinze (15) metros ao longo do monitoramento e neste período 
foram trocados três (3) marcos zeros, erodidos a partir da pós-praia. A média da 
inclinação da berma foi de 36,58º. A inclinação do estirâncio apresentou uma média de 
2,9º, máxima de 6º e mínima de 1º (fig.5.01). O tipo de arrebentação observado foi a 
mergulhante. A temperatura média da água foi de 29ºC, com uma variação de 26,5ºC 
(junho de 2001) a 34ºC (maio de 2001). As cúspides praiais só foram observadas nos 
meses de dezembro de 2000 e abril, junho e setembro de 2002. Estas apresentaram 
distâncias com média de 30,6 metros, máxima de 37,33 metros e mínima de 22,28 metros 
(fig. 5.01). 
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Figura 5.01 – Perfis topográficos do período mensal (outubro de 2000 a setembro de 2002 – 24 meses), no 
Perfil 01, Perfil 02 e Perfil 03. Macau/RN. (fotos do autor). 
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5.2 - Análise dos Perfis Topográficos e da Caracterização Ambiental Mensal da 
Área (24 meses – outubro de 2000 a setembro de 2002) 

A análise dos perfis topográficos e da caracterização ambiental indica que no Perfil 
01 (Ponta do Tubarão), este se manteve sem grandes alterações entre um mês e outro, 
ocorrendo certa deposição de sedimentos ao longo do período estudado. Já no Perfil 02 
(Macau5), ocorreu um recuo da escarpa de berma de mais de 10 metros, e a distância 
entre as cúspides praiais tenderam a diminuir, fato este constatado entre outubro de 2000 
(19,75m) e agosto de 2002 (12,07m). Observou-se também, que neste perfil, ocorreu uma 
ciclicidade (ora deposição, ora erosão), em todos os compartimentos de relevo (pós-praia, 
estirâncio e antepraia). Por último, o Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) foi o mais 
atingido pelos processos erosivos, apresentando um recuo da escarpa de berma de mais 
de 15 metros ao longo do período estudado. A erosão neste perfil ocorreu sempre na pós-
praia, sendo que em alguns meses houve deposição significativa no estirâncio e na 
antepraia, onde pode ser notado que os paleomangues foram soterrados de um ano para 
outro (foto 5.01). 

A B

Foto 5.01 – Visão geral do Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) - A (paleomangue exposto no estirâncio, em 
fevereiro de 2001) e B (soterramento do paleomangue, em março de 2002) (fotos do autor). 

5.3 - Perfis Topográficos e Caracterização Ambiental da Área no Ciclo Lunar de 
Março de 2002 (início do período chuvoso) 

5.3.1 – Perfil 01(Ponta do Tubarão) 

O comprimento médio total dos perfis realizados, do marco zero, incluindo os 25 
metros a partir da linha d'água, até a antepraia, foi de 186,87 metros. O tipo de 
arrebentação dominante se apresentou como mergulhante, com apenas dois dias onde as 
mesmas indicaram serem deslizantes. As cúspides praiais e escarpas de bermas neste 
perfil não foram observadas durante o período estudado, porém, a inclinação do 
estirâncio variou de 4º a 7º, com média de 5,2º (fig.5.02).
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5.3.2 – Perfil 02 (Macau5) 

O comprimento médio dos perfis, do marco zero até a distância de 25 metros além 
da linha d'água, foi de 142,66 metros. O tipo de onda observado foi a mergulhante. As 
cúspides praiais só apareceram nos últimos dias desse período, com uma distância em 
média de 25 metros.  A escarpa de berma manteve-se ausente. O estirâncio apresentou 
uma inclinação média de 4,4º, com mínima de 2º (no dia 29/03/2002, lua Cheia) e 
máxima de 6º (no dia 13/03/2002, lua Nova) (fig.5.02). 

5.3.3 – Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) 

O comprimento médio total dos perfis foi de 94,86 metros. O tipo de arrebentação 
predominante foi mergulhante e as cúspides praiais estiveram ausentes na maioria dos 
dias estudados, sendo formadas apenas durante dois dias (27 e 28/03/2002, lua Cheia), 
com distâncias de 23,7 metros e 32,6 metros, respectivamente, com média entre estas de 
28,15 metros.  A inclinação da escarpa de berma apresentou uma média de 68,7º, com 
mínima de 59º (20/03/2002, lua Crescente) e máxima de 89º (14/03/2002, lua Nova). Já o 
estirâncio apresentou inclinação média de 2,5º, com mínima de 1º (14/03/2002, lua nova 
e 20 a 22/03/2002, lua Crescente) e máxima de 5º (29/03/2002, lua Cheia) (fig.5.02). 

5.4 - Perfis Topográficos e Caracterização Ambiental da Área no Ciclo Lunar de 
Outubro de 2003 (início do período seco) 

5.4.1 – Perfil 01 (Ponta do Tubarão) 

O comprimento médio total dos perfis realizados, do marco zero, incluindo os 25 
metros a partir da linha d'água até a antepraia, foi de 150,58metros. O tipo de 
arrebentação dominante se apresentou como mergulhante em todos os dias monitorados. 
As cúspides praiais neste perfil apresentaram em média 25,57metros. As escarpas de 
bermas não se formaram neste período, porém, a inclinação do estirâncio variou de 3º a 
6º, com média de 5º (fig. 5.02). 

5.4.2 – Perfil 02 (Macau5) 

O comprimento médio dos perfis foi de 117,02 metros. O tipo de onda observado 
foi a mergulhante. As cúspides praiais neste período não se formaram. A escarpa de 
berma esteve ausente durante este período. O estirâncio apresentou uma inclinação média 
de 6º, com mínima de 4º e máxima de 8º (fig.5.02). 

5.4.3 – Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) 

O comprimento médio total dos perfis foi de 107,33 metros. O tipo de arrebentação 
predominante foi a mergulhante. As cúspides praiais estiveram ausentes durante o 
período monitorado. A inclinação da escarpa de berma apresentou uma média de 36º, 
com mínima de 18º (no dia 17/10/2003, lua Minguante) e máxima de 75º (03/10/2003, 
lua Crescente). Já a o estirâncio apresentou inclinação média de 3º, com mínima de 2º e 
máxima de 5º (fig.5.02). 
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Figura 5.02 – Perfis topográficos do período do ciclo lunar de março de 2002 e outubro de 2003, nos Perfil 01 
(Ponta do Tubarão), Perfil 02 (Macau5) e Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). Macau/RN. (fotos do autor). 
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5.5 – Análise dos Perfis Topográficos e Caracterização Ambiental dos Ciclos 
Lunares de Março de 2002 (início do período chuvoso) e Outubro de 2003 (início do 
período seco) 

Os perfis praiais do ciclo lunar de março de 2002 foram realizados nos dias 04, 05 e 
06 (lua minguante); 12, 13 e 14 (lua nova); 20, 21 e 22 (lua crescente); e, 27,28 e 29 (lua 
cheia). Já os perfis praiais do ciclo lunar de outubro de 2003 foram realizados nos dias 
01, 02 e 03 (lua crescente); 09, 10 e 11 (lua cheia); 17, 18 e19 (lua minguante); e, 24, 25 
e 26 (lua nova). 

No Perfil 01 (Ponta do Tubarão), durante o ciclo lunar de março de 2002, a escarpa 
de berma manteve-se quase que inalterada, não sendo constatados nem processos 
erosivos nem deposicionais, porém, no ciclo lunar de outubro de 2003, parte desta berma 
foi erodida, havendo um acúmulo de material no estirâncio. 

Já o Perfil 02 (Macau5), durante o ciclo lunar de março de 2002, manteve-se quase 
inalterado, porém, no ciclo lunar de outubro de 2003, ocorreu remoção e deposição de 
material, tanto na antepraia, quanto no estirâncio e na pós-praia, sendo, portanto, este 
período, caracterizado por uma praia instável morfologicamente. 

E por último, na análise do Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), observa-se que no 
ciclo lunar de março de 2002, ocorreu uma erosão na antepraia e no estirâncio, e no ciclo 
lunar de outubro de 2003, a erosão ocorreu mais acentuadamente entre o estirâncio e a 
antepraia, caracterizando este trecho de praia também como instável neste período 
estudado.

Observa-se também que o ciclo lunar de março 2002 não apresentou diferenças 
durante as quatro fases da lua. Entretanto, no ciclo lunar de outubro 2003, apenas o Perfil 
01 não apresentou diferenças significativas. O Perfil 02 apresentou maior deposição na 
fase de lua cheia e o Perfil 03 uma maior deposição na lua nova. Neste último caso, 
inclusive com presença de barras arenosas. 

5.6 - Perfis Topográficos e Caracterização Ambiental Semestral da Área (Março e 
Setembro de 2001,2002 e 2003) 

5.6.1 – Março de 2001, 2002 e 2003. 

- Perfil 01(Ponta do Tubarão) 

O comprimento médio total do perfil realizado, do marco zero, incluindo os 25 
metros a partir da linha d'água, até a antepraia, foi de 237,8 m. (em 2001), de 227,08 m. 
(em 2002) e de 147,81m. (em 2003). O tipo de arrebentação dominante nos três anos 
estudados foi sempre a mergulhante. As cúspides praiais neste perfil e nos três anos 
estudados, não se formaram. As escarpas de bermas apresentaram uma inclinação de 28º 
(em 2001) e estiveram ausentes em 2002 e 2003. E a inclinação do estirâncio foi de 6º 
(em 2001 e 2003), diminuindo para 4,5º (em 2003). 
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- Perfil 02 (Macau5) 

O comprimento médio do perfil, do marco zero até a distância de 25 metros além da 
linha d'água, foi de 186,7 m. (em 2001), de 150,06 m. (em 2002) e de 136,25m. (em 
2003). O tipo de onda observado nos três anos consecutivos foi sempre mergulhante, 
assim como as cúspides praiais e escarpas de bermas mantiveram-se ausentes. O 
estirâncio apresentou uma inclinação de 6º (em 2001 e 2002), diminuindo para 3º (em 
2003).

- Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) 

O comprimento médio total do perfil foi de 87,33 m. (em 2001), de 97,14 m. (em 
2002) e de 121,53 m. (em 2003). O tipo de arrebentação predominante nos três anos 
consecutivos foi mergulhante. As cúspides praiais não se formaram em nenhum dos anos 
estudados. A inclinação da escarpa de berma foi de 22º (em 2001), não coletada (em 
2002) e de 48º (em 2003). Já o estirâncio apresentou inclinação de 1º, 4º e 2º, 
respectivamente.

5.6.2 – Setembro de 2001, 2002 e 2003. 

- Perfil 01 (Ponta do Tubarão) 

O comprimento médio total do perfil realizado, do marco zero, incluindo os 25 
metros a partir da linha d'água, até a antepraia, foi de 233,27 m (em 2001), de 149,61 m. 
(em 2002) e de 166,15 m. (em 2003). O tipo de arrebentação se apresentou como 
mergulhante nos três anos consecutivos. As cúspides praiais neste período estudado não 
se formaram. As escarpas de bermas apresentaram-se arrasadas e com muitas conchas, e 
o estirâncio apresentou uma inclinação 3º (em 2001 e 2003) e de 9º (em 2002). 

- Perfil 02 (Macau5) 

O comprimento médio do perfil, do marco zero até a distância de 25 metros além da 
linha d'água, foi de 193,95 m. (em 2001), de 166,31m.(em 2002) e de 177,32m. (em 
2003). O tipo de onda observado nos três anos consecutivos foi a mergulhante. As 
cúspides praiais apresentaram um comprimento de 14,05 m. (em 2001), de 30,75 m. (em 
2002) e não se formaram (em 2003). As escarpas de bermas se mantiveram ausentes ao 
longo do período estudado, porém, o estirâncio apresentou uma inclinação de 4º (em 
2001), 7º (em 2002) e de 6º (em 2003). 

- Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) 

O comprimento médio total dos perfis foi de 100,76 m. (em 2001), de 116,97 m. 
(em 2002) e de 115,89 m. (em 2003). O tipo de arrebentação ao longo do período 
estudado foi mergulhante. As cúspides praiais estiveram ausentes (em 2001), com 37,33 
m. (em 2002) e voltaram a estar ausentes em 2003. A inclinação da escarpa de berma foi 
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de 37º (em 2001), de 23º  (em 2002) e de 15º (em 2003).  Já a o estirâncio apresentou 
inclinação de 5º (em 2001), 6º (em 2002) e de apenas 1º (em 2003). 

5.7 – Análise dos Perfis Topográficos e Caracterização Ambiental Semestral (Março 
e Setembro de 2001, 2002 e 2003) 

Observando a figura 5.03, constatou-se que, comparando os referidos perfis de 
março de 2001, 2002 e 2003 com os perfis de setembro de 2001, 2002 e 2003, mesmo 
este período semestral não tendo uma representação significativa, no Perfil 01 (Ponta do 
Tubarão) ocorreu uma deposição aparente, porém o Perfil 02 (Macau5), este apresenta 
para o mesmo período, erosão em todos os compartimentos de relevo. Por último, no 
Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), houve uma erosão na pós-praia e no estirâncio, 
enquanto que na antepraia houve deposição. 

Estes dados nos confirmam que o Perfil 01 (Ponta do Tubarão) e o Perfil 03 (Barra 
do Corta-Cachorro) têm características de uma praia estável e o Perfil 02 (Macau5), 
apresenta características de praia instável (fig. 5.03). 

Figura 5.03 – Comparação semestral do Perfil 01 (Ponta do Tubarão), Perfil 02 (Macau5) e Perfil 03 (Barra 
do Corta-Cachorro) em março e setembro de 2001, 2002 e 2003. 
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CAPÍTULO 6 – HIDRODINÂMICA COSTEIRA 

As ondas são o primeiro agente de movimento dos processos costeiros na linha de 
costa (Dean & Dalrymple, 2002). São geradas na maioria das vezes pela ação dos ventos, 
mas também pelo movimento de meio flutuante, tais como: barcos e navios. As ondas 
transportam a energia por longas distâncias, estando quase sempre presentes em áreas 
costeiras devido à vastidão dos oceanos, que funciona como um local de geração de 
ondas, e a pequenez da zona de arrebentação, aquela fina faixa de areia circundando as 
bacias oceânicas onde as ondas quebram e a energia derivada dos ventos é dissipada. 

Neste capítulo iremos caracterizar e analisar os dados da hidrodinâmica costeira 
para a área Macau-Serra. Esses dados incluíram a altura significativa de onda, o período 
médio de uma onda, direção da linha de costa, direção de propagação das ondas, ângulo 
de incidência das ondas, velocidade da corrente litorânea, medidas entre a zona de 
arrebentação e a linha de costa, bem como a intensidade e direção dos ventos 
predominantes. Os dados hidrodinâmicos foram coletados no mesmo período da coleta de 
dados para caracterização do ambiente praial, ou seja, mensalmente (24 meses - outubro 
de 2000 a setembro de 2002), em ciclo lunar (março de 2002 e outubro de 2003) e 
semestral (março e setembro de 2001, 2002 e 2003). Entretanto, a hidrodinâmica costeira 
só foi realizada no Perfil 02 (Macau5) e no Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), por estes 
perfis estarem sem sofrer influência direta da Ponta do Tubarão. 

A área submersa em frente à área de estudo apresenta bancos de areia, o que 
impede ou atenua, em alguns trechos (como por exemplo, em frente ao Perfil 01 – Ponta 
do Tubarão), a chegada das ondas até a praia; durante o período monitorado, foi 
constatado uma inversão no sentido da corrente litorânea predominante, que é de E-W, 
para W-E nos meses que antecedem o inverno (junho a agosto). (foto.6.01). 

Ponta do Tubarão

P 01
P 02

Foto 6.01 - Vista aérea da área em estudo mostrando a presença de bancos arenosos em frente ao Perfil 01 
(Ponta do Tubarão) e Perfil 02 (Macau5) (Foto: H. Vital, em 13/10/2002) 

Adicionalmente foram selecionados três pontos para coleta de dados de corrente 
litorânea, temperatura e condutividade com CTD/DCS, durante 12 horas contínuas, de 
forma a abranger uma maré enchente e uma vazante. Estes pontos foram localizados na 
Ponta do Tubarão (entre a ponta e a falésia de Chico Martins), em frente ao Perfil 02 
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(Macau5) e em frente ao Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), sendo designados de PT, 
M5 e BCC, respectivamente. O primeiro foi coletado em julho 2001 e os dois últimos em 
janeiro 2003 (para detalhes metodológicos ver Santos, 2003). 

6.1 – Caracterização e Análise da Hidrodinâmica Costeira no Período Mensal 
(Outubro de 2000 a Setembro de 2002) 

No Perfil 02 (Macau5), a altura significativa de uma onda obtida foi de 34cm (foto 
6.02a), a altura mínima de 13cm foi registrada em junho de 2001 (período de inverno), 
enquanto a máxima de 70cm foi registrada em novembro de 2001 (período de verão). 
(fig. 6.01). O período médio de uma onda foi de 4,7seg (foto 6.02b) e o período máximo 
de 7,5seg, registrado em junho de 2002 (fig. 6.01). 

A B

Foto 6.02 – Coleta de dados hidrodinâmicos no Perfil 02 (Macau5). A - medição de altura de onda (julho de 
2002) e B - contagem do período de onda (março de 2002). (fotos do autor). 

A medida da direção da linha de costa obteve uma média de 280 Az (foto 6.03a), e a 
direção média de propagação das ondas foi de 285,7 Az. O ângulo médio de incidência 
das ondas obtido foi de 8º. A velocidade média da corrente litorânea medida entre a zona 
de arrebentação e a linha de costa (foto 6.03b), foi de 32,7 cm/s, com velocidade máxima 
de 73,6 cm/s registrada em novembro de 2001 (período seco) e velocidade mínima de 
10,9 cm/s registrada em abril de 2001 (período chuvoso); os meses de junho e agosto de 
2001, bem como fevereiro, março e agosto de 2002 apresentaram velocidade estacionária 
no momento da medição das mesmas. Os ventos predominantes foram os provenientes de 
NE, com direção média de 73Az e intensidade média de 4,9m/s; embora também tenham 
sido registrados ventos secundários provenientes de SE, de menor intensidade (fig. 6.02). 

Para o Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) foi obtida uma altura média de onda de 
36cm, tendo sido registrada uma altura mínima de 13cm em junho de 2001 (período 
chuvoso) e máxima de 72cm em novembro de 2000 (período seco). O período médio de 
onda foi de 5,04 segundos, sendo registrado o período mínimo de 3,26 segundos em maio 
de 2001 e máximo de 8,01 segundos em abril de 2001 (fig. 6.03). 
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A B
Foto 6.03 – Coleta de dados hidrodinâmicos no Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). A – direção da linha de 
costa, com bússola (dezembro de 2001) e B – aquisição da velocidade da corrente litorânea (junho de 2001). 

(fotos do autor). 

A direção média da linha de costa mostrou uma variação de 260 Az a 311 Az, com 
média de 285 Az. Já a direção de propagação das ondas apresentou uma variação de 260 
Az a 343 Az, com média de 297 Az. O ângulo de incidência das ondas variou de 0º a 45º, 
com média de 12,6º. Observou-se também que os meses de setembro, outubro, novembro 
e dezembro apresentaram os maiores ângulos de incidências das obndas, sendo estes, os 
meses de maior erosão costeira, enquanto que os meses de abril, maio e junho 
apresentaram ângulos de incidências das ondas de 0º, sendo estes, os meses de maior 
deposição costeira. A velocidade média da corrente litorânea medida antes da zona de 
arrebentação foi de 58,8 cm/s, excetuando-se o mês em que esta se apresentou 
estacionária (maio de 2001); a velocidade mínima de 10,1cm/s foi registrada em abril de 
2002 e a máxima de 18,02 cm/s em setembro de 2002. Os ventos predominantes são os 
provenientes de NE, com direção média de 77 Az, e os secundários provenientes de SE. 
(fig. 6.04). 

Utilizando-se a estação meteorológica portátil, foram efetuadas 84 medidas de 
velocidades dos ventos, umidade relativa do ar e temperatura do ar, sempre no estirâncio 
médio a 1,5m do solo, no período de março de 2002 a março de 2003, sempre no Perfil 
03 (Barra do Corta-Cachorro). (foto 6.04). 

Foto 6.04 – Medidas de velocidade do vento, umidade relativa do ar e temperatura do ar, utilizando a estação 
meteorológica portátil (abril de 2002). (foto do autor). 
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Figura 6.01 – Período médio de uma onda (em vermelho) e altura significativa de uma onda (em verde) no 
Perfil 02 (Macau5), no período mensal (outubro de 2000 a setembro de 2002). 

Figura 6.02 – Direção dos ventos no Perfil 02 (Macau5), no período mensal (outubro de 2000 a setembro de 
2002). 
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Figura 6.03 – Período médio de uma onda (em vermelho) e altura significativa de uma onda (em verde) no 
Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), no período mensal (outubro de 2000 a setembro de 2002).

Figura 6.04 – Direção dos ventos no Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), no período mensal (outubro de 
2000 a setembro de 2002). 
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Para o período medido, a temperatura média do ar foi de 29,6ºC, com mínima de 
26ºC (em agosto de 2002) e máxima de 31,9ºC (em junho de 2002). A velocidade média 
do vento foi de 4,9 m/s, com mínima de 1,5 m/s em junho de 2002 e máxima de 17,8 m/s 
em agosto de 2002. A média da umidade relativa do ar foi de 64%, com mínima de 44% 
em junho de 2002 e máxima de 91% em maio de 2002. 

6.2 – Caracterização e Análise da Hidrodinâmica Costeira no Ciclo Lunar de Março 
de 2002 (início do período chuvoso)

A coleta dos dados da hidrodinâmica costeira durante o ciclo lunar para o mês de 
março 2002 foi realizada nos dias 04, 05 e 06 (lua minguante), 12, 13 e 14 (lua nova), 20, 
21 e 22 (lua crescente) e 27, 28 e 29 (lua cheia). 

Para as referidas análises comparativas foram utilizadas apenas os dados do dia das 
respectivas luas: (05/03/2002 – lua minguante; 13/03/2002 – lua nova; 21/03/2002 – lua 
crescente e 28/03/2002 – lua cheia). 

No Perfil 02 (Macau5), a altura significativa máxima de uma onda medida foi de 
46 cm na lua cheia e mínima de 22 cm na lua nova. A média do período médio de uma 
onda foi de 6,43 seg., com máxima de 8,55 seg. na lua cheia e mínima de 5,29 seg. na lua 
nova (fig. 6.05a). A maior velocidade da corrente litorânea registrada foi na fase de lua 
crescente (24 cm/s) ultrapassando os valores registrados nas marés de sizígia, que durante 
a lua nova foi corrente estacionária. 

No Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), a altura significativa máxima de uma 
onda foi registrada na lua cheia (36 cm) e a mínima na lua minguante (14 cm). O maior 
período de uma onda foi registrado na lua minguante (13 seg) e o menor na lua nova (6.2 
seg) (fig. 6.05b). A maior velocidade da corrente foi observada na lua cheia (74 cm/s) e a 
menor na lua minguante (14 cm/s). 

A B

Figura 6.05 – Período médio de uma onda (em vermelho) e altura significativa de uma onda (em verde), no 
ciclo lunar de março de 2002. A – Perfil 02 (Macau5) e B – Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). 
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6.3 – Caracterização e Análise da Hidrodinâmica Costeira no Ciclo Lunar de 
Outubro de 2003 (início do período seco) 

A coleta dos dados da hidrodinâmica costeira durante o ciclo lunar de outubro de 
2003 foi realizada nos dias 01, 02 e 03 (Lua Crescente), 09, 10 e 11 (Lua Cheia), 17, 18 e 
19 (Lua Minguante), e 24, 25 e 26 (Lua Nova). 

Para a comparação abaixo foram utilizados apenas os dados do dia das respectivas 
luas: (02/10/2003 – lua crescente; 10/10/2003 – lua cheia; 18/10/2003 – lua minguante e 
25/10/2003 – lua nova). 

No Perfil 02 (Macau5) a maior altura significativa de onda (29 cm) foi registrada 
na lua nova e a mínima na lua crescente (18 cm). O maior período de onda foi observado 
na lua crescente ( 6 seg) e o menor na lua minguante (3.4 seg) (fig. 6.06a). A maior 
velocidade da corrente litorânea foi registrada na lua cheia (51 cm/s) e a menor na lua 
crescente (21 cm/s). 

No Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) a maior altura significativa de onda foi 
observada na lua nova (43 cm) e a menor na lua cheia (22 cm). O período máximo obtido 
de 6.8 seg ocorreu na lua crescente, enquanto o menor de 3.9 seg. ocorreu na lua cheia 
(fig. 6.07b). Por sua vez, a velocidade da corrente litorânea obteve valor máximo de 100 
cm/s na lua minguante e mínimo de 42 cm/s na lua crescente. 

A B

Figura 6.06 – Período médio de uma onda (em vermelho) e altura significativa de uma onda (em verde), no 
ciclo lunar de outubro de 2003. A – Perfil 02 (Macau5) e B – Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). 

6.4 – Caracterização e Análise da Hidrodinâmica Costeira no Período Semestral 
(Março e Setembro de 2001, 2002 e 2003) 

A coleta dos dados da hidrodinâmica costeira neste período estudado ocorreu nas 
luas novas de março de 2001 (24/03/2001), março de 2002 (13/03/2002), setembro de 
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2001 (16/09/2001) e setembro de 2002 (06/09/2002) e nas luas cheias de março de 2003 
(19/03/2003) e setembro de 2003 (10/09/2003). Percebe-se que todos os dados foram 
transformados em médias absolutas. 

6.4.1 – Março de 2001, 2002 e 2003. 

 Perfil 02 (Macau5) 

Em março de 2001, a média das alturas significativas de uma onda foi de 42 cm, e o 
período médio de uma onda foi de 5,10 seg (fig. 6.07), apresentando uma média de 
velocidade da corrente litorânea de 32cm/s. A direção dos ventos predominantes foi de 
80 Az (NE). 

Em março de 2002, observou-se que a média das alturas significativas de uma onda 
foi de 22cm, e o período médio de uma onda foi de 5,29seg (fig. 6.07). A velocidade da 
corrente litorânea neste período apresentou-se estacionária. A direção dos ventos 
predominantes foi de 84 Az (NE). 

Em março de 2003, a média das alturas significativas de uma onda foi de 10cm, e o 
período médio de uma onda foi de 4,68seg (fig.6.07), apresentando uma média de 
velocidade da corrente litorânea de 24cm/s. A direção dos ventos predominantes foi de 
80 Az (NE). 

 Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) 

Em março de 2001, a média das alturas significativas de uma onda foi de 42cm e o 
período de uma onda teve uma média de 5,90seg (fig. 6.08), apresentando uma média de 
velocidade da corrente litorânea de 104cm/s. A direção dos ventos predominantes foi de 
80 Az (NE). 

Em março de 2002, a média das alturas significativas de uma onda foi de 25cm e o 
período de uma onda teve uma média de 6,15seg (fig. 6.08), apresentando uma média de 
velocidade da corrente litorânea de 62cm/s. A direção dos ventos predominantes foi de 
85 Az (NE). 

Em março de 2003, a média das alturas significativas de uma onda foi de 15cm e o 
período de uma onda teve uma média de 5,88seg (fig. 6.08), apresentando uma média de 
velocidade da corrente litorânea de 53cm/s. A direção dos ventos predominantes foi de 
95 Az (SE). 
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6.4.2 – Setembro de 2001, 2002 e 2003. 

 Perfil 02 (Macau5) 

Em setembro de 2001, observou-se que a média das alturas significativas de uma 
onda foi de 31cm, e o período médio de uma onda foi de 3,63seg (fig. 6.09). A 
velocidade da corrente litorânea foi de 22cm/s. Já a direção dos ventos predominantes foi 
de 113 Az (SE). 

Em setembro de 2002, observou-se que a média das alturas significativas de uma 
onda foi de 37cm, e o período médio de uma onda foi de 3,90seg (fig. 6.09). A 
velocidade da corrente litorânea foi de 39cm/s. Já a direção dos ventos predominantes foi 
de 35 Az (NE). A velocidade dos ventos neste dia foi de 12,4 Km/h em média. 

Em setembro de 2003, neste dia, a média das alturas significativas de uma onda foi 
de 14cm, e o período de uma onda teve uma média de 4,18seg (fig. 6.09), apresentando 
média de velocidade da corrente litorânea de 48cm/s. A direção dos ventos 
predominantes foi de 80 Az (NE). 

 Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) 

Em setembro de 2001, a média das alturas significativas de uma onda foi de 30cm e 
o período de uma onda teve uma média de 4,21seg (fig. 6.10), apresentando uma média 
de velocidade da corrente litorânea de 57cm/s. A direção dos ventos predominantes foi de 
113 Az (SE). 

Em setembro de 2002, a média das alturas significativas de uma onda foi de 35cm e 
o período de uma onda teve uma média de 3,71seg (fig. 6.10), apresentando uma média 
de velocidade da corrente litorânea de 180cm/s. A direção dos ventos predominantes foi 
de 40 Az (NE). A velocidade dos ventos neste dia foi de 13,9 Km/h em média. 

Em setembro de 2003, a média das alturas significativas de uma onda foi de 35cm e 
o período de uma onda teve uma média de 4,06seg (fig. 6.10), apresentando uma média 
de velocidade da corrente litorânea de 73cm/s. A direção dos ventos predominantes foi de 
45 Az (NE). 

Analisando os períodos de março e setembro, observa-se que as alturas 
significativas de uma onda e os períodos médios de uma onda, tanto no Perfil 02 
(Macau5) como no Perfil 03 (Barra do Corta-cachorro), apresentaram valores superiores 
nos meses de março e valores inferiores nos meses de setembro, porém, são inversamente 
proporcionais aos valores das velocidades das correntes litorâneas, isto é, possuem 
valores maiores nos meses de março e valores menores nos meses de setembro de 2003 
(figs 6.07, 6.08, 6.09 e 6.10). 
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Figura 6.07 - Período médio de uma 
onda (em vermelho) e altura 
significativa de uma onda (em verde)
no Perfil 02 (Macau5), no período 
semestral de março de 2001, 2002 e 
2003.

Figura 6.08 - Período médio de uma 
onda (em vermelho) e altura 
significativa de uma onda (em verde)
no Perfil 03 (Barra do Corta- 
Cachorro), no período semestral de 
março de 2001, 2002 e 2003.

Figura 6.09 - Período médio de uma 
onda (em vermelho) e altura 
significativa de uma onda (em verde)
no Perfil 02 (Macau5), no período 
semestral de setembro de 2001, 2002
e 2003. 

Figura 6.10 - Período médio de uma 
onda (em vermelho) e altura 
significativa de uma onda (em verde)
no Perfil 03 (Barra do Corta- 
Cachorro), no período semestral de 
setembro de 2001, 2002 e 2003. 
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6.5 – Caracterização e Análise de Dados Hidrodinâmicos Coletados com CTD/DCS 

Os sensores (CTD/DCS) foram posicionados nos pontos selecionados (PT, M5 e 
BCC, ver figura 1.01, cap. 01) e calibrados para efetuar as medidas a cada 30 segundos. 
A cada 20 minutos, durante 10 horas, o sensor foi manualmente colocado a diferentes 
profundidades, de forma a obter um perfil vertical da variação de temperatura e 
condutividade da água, velocidade e direção das correntes. A profundidade dos locais de 
coleta variou entre um máximo de 5,0m na Preamar e mínimo de 2,0m na baixa-mar. Os 
dados foram coletados durante 12 horas abrangendo uma maré vazante e uma enchente. 

6.5.1 – Análise de dados CTD/DCS na Ponta do Tubarão (PT, em 24/07/2001) 

Maré Vazante 

Neste período, a temperatura média medida diminuiu com a profundidade, 
passando de 29,75°C em superfície para 27,75°C a 3.0 m de profundidade (fig.6.11a). A 
velocidade da corrente oscilou ao longo da coluna d’água com valores máximos de 21,41 
cm/s a 1,0 m de profundidade, e mínima de 16,23 cm/s a 2,0 m (fig. 6.11b); a direção das 
correntes foi predominante para NW, de acordo com a direção da deriva litorânea (fig. 
6.11d). A condutividade medida permaneceu constante com o aumento da profundidade, 
com valores entre 5.9 e 5.8 S/m (fig. 6.10c). Na baixa-mar, a temperatura da água atingiu 
29.48ºC na superfície, diminuindo em função da profundidade, até o valor 28.32ºC a 2.0 
m (fig.6.11a). A velocidade da corrente apresentou valores médios de 7.89 cm/s na 
superfície, diminuindo para 4.28 cm/s na profundidade de 2.0 m. (fig. 6.11b). A direção 
preferencial das correntes foi para NW (fig. 6.11d). A condutividade apresentou valores 
médios de 5.86 S/m em superfície, diminuindo para 5.80 S/m com o aumento da 
profundidade (fig. 6.11c). 

Maré Enchente 

Neste período, a temperatura medida na superfície foi de 28.08ºC, diminuindo 
levemente com o aumento da profundidade e alcançando 27.64ºC a 3.0m de profundidade 
(fig. 6.11a). A velocidade das correntes na superfície apresentou valores médios de 10.08 
cm/s, diminuindo no primeiro metro de profundidade para 6.74cm/s. A partir daí, a 
velocidade da corrente aumentou com a profundidade, passando a 18.18 cm/s a 2.0m e 
chegando à profundidade de 3m com 20.43cm/s (fig. 6.11b). A direção preferencial das 
correntes nesta fase de maré foi para E-NE (fig.6.11d). Em relação à condutividade, 
pode-se constatar que houve uma leve diminuição em função do aumento da 
profundidade. Para a superfície a condutividade apresentou valor médio de 5.95 S/m, 
enquanto nos dois últimos metros (1.0 e 2.0), a condutividade diminuiu para 5.86 S/m 
(fig. 6.11c). 
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Figura 6.11 – Gráficos das variáveis hidrodinâmicas versus profundidades na Ponta do Tubarão 
(Macau/RN). A – temperatura; B – velocidade da corrente litorânea; C – condutividade.; D – Direção 

preferencial das correntes litorâneas. Fonte: Santos, 2003. 
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6.5.2 – Análise de dados CTD/DCS na Barra do Corta-Cachorro (BCC, em 18/01/2003) 

Maré Vazante 

Para esta fase da maré, observando o gráfico da temperatura em função da 
profundidade (fig. 6.12a) pode-se constatar que, em superfície, a temperatura medida foi 
de 28ºC; aumentando com a profundidade e estabilizando em 30ºC para a profundidade 
de 2.0 metros. Correlacionando-se a velocidade da corrente com a profundidade (fig. 
6.12b), observa-se que na superfície, as correntes apresentaram velocidade da ordem de 7 
cm/s, enquanto a 2.0 metros de profundidade, a velocidade aumentou para 17 cm/s. A 
direção das correntes apresentou direção predominante para NW (fig. 6.12d), coincidindo 
com a direção predominante da deriva litorânea para a região. A condutividade também 
aumentou com a profundidade (fig. 6.12c). Onde, na superfície o valor médio da 
condutividade foi de 6.17 S/m, na profundidade de 2.0 metros passou para 6.45 S/m. 

Maré Enchente 

Para esta fase do ciclo de maré, observa-se que, na superfície, a temperatura média 
medida foi de 30.04ºC. Com o aumento da profundidade, esta temperatura permaneceu 
praticamente constante (fig. 6.12a) apresentando, porém, uma leve diminuição ao atingir 
a profundidade de 2.0m, com uma temperatura média de 30ºC. A relação da velocidade 
da corrente com a profundidade (fig. 6.12b), é bastante similar a apresentada para a 
temperatura. Na superfície, a velocidade média da corrente foi de 18.19 cm/s; este valor 
permaneceu praticamente constante com o aumento da profundidade até a profundidade 
de 2.0 metros, quando houve uma diminuição da velocidade para 16.28 cm/s. A direção 
das correntes foi predominantemente para NW (fig. 6.12d). A condutividade apresentou 
valor médio de 6.38 S/m em superfície, diminuindo levemente para 6.34 S/m com o 
aumento da profundidade (fig. 6.12c). 

Preamar 

Para esta fase de maré, o valor médio da temperatura da água medido em superfície 
foi de 29.77ºC (fig. 6.12a), permanecendo constante com o aumento da profundidade. 
Correlacionando-se a velocidade da corrente com a profundidade (fig. 6.12b), observa-se 
que houve um aumento da velocidade da corrente com o aumento da profundidade, 
apresentando valores médios de 20.68 cm/s na superfície e de 23.96 cm/s á 2.0m de 
profundidade. No geral, as correntes apresentaram direção preferencial para NW (fig. 
6.12d). A condutividade não apresentou grandes variações com a profundidade, variando 
de 6.28 S/m na superfície, para 6.27 S/m a 2.0m (fig. 6.12c). 
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Figura 6.12 – Gráficos das variáveis hidrodinâmicas versus profundidades na Barra do Corta-Cachorro 
(Macau/RN). A – temperatura; B – velocidade da corrente litorânea; C- condutividade; D – direção 

preferencial das correntes litorâneas. Fonte: Santos, 2003. 

6.5.3 – Análise de dados CTD/DCS em Macau5 (M5, em 19/01/2003) 

Nesta fase da maré vazante, a temperatura média medida em superfície foi de 
26.16ºC. Este valor aumentou progressivamente com a profundidade, chegando a atingir 
uma temperatura máxima de 28.5ºC na profundidade de 1.5 metros e estabilizando-se em 
28.34ºC na profundidade de 2.5 metros (fig. 6.13a). A velocidade da corrente medida em 
superfície foi de 25.0 cm/s, mantendo-se constante até o primeiro metro e diminuindo 
bruscamente para 8.95 cm/s na profundidade de 2.0m (fig. 6.13b). A direção 
predominante das correntes foi NW (fig. 6.13d). A condutividade apresentou valores 
médios de 6.12 S/m em superfície (fig. 6.13c), aumentando para 6.20 S/m no primeiro 
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metro de profundidade. A partir daí, a condutividade passou a diminuir com a 
profundidade até 2.0 m, quando alcançou valores de 6.08 S/m. Dos 2.0 m. até a 
profundidade máxima medida (2.5m), a condutividade permanece constante em torno de 
6.08 S/m. 

Maré Enchente 

Nesta fase, a temperatura apresentou variação apenas em décimos de graus com a 
profundidade, mantendo valores constantes em torno de 30.3ºC (fig. 6.13a). A velocidade 
da corrente diminuiu levemente com a profundidade, passando de 16.72 cm/s em 
superfície para 14.91cm/s na profundidade de 2.0m (fig. 6.13b). A direção das correntes 
foi preferencialmente para NW (fig. 6.13d). O valor médio da condutividade medido na 
superfície foi de 6.38 S/m, diminuindo levemente com a profundidade para 6.37 S/m a 
2.0m (fig. 6.13c). 

Preamar 

Para esta fase da maré, os valores médios de temperatura medidos permaneceram 
constantes com a profundidade, em torno de 30ºC (fig. 6.13a). As correntes 
apresentaram, em superfície, velocidade média de 12.13 cm/s, diminuindo levemente 
com a profundidade para 11.10 cm/s (fig. 6.13b), com direção preferencial para NW (fig. 
6.13d). A condutividade apresentou valor médio de 6.36 S/m em superfície, diminuindo 
levemente com a profundidade para 6.34 S/m a 2.0m (fig. 6.13c). 

6.5.4 – Análise das variáveis hidrodinâmicas em função do ciclo de maré 

Neste item, será feita uma abordagem das variáveis hidrodinâmicas descritas em 
função do ciclo de maré na profundidade de 1.0m para a região da Ponta do Tubarão e 
Barra do Corta-Cachorro, no período chuvoso e seco, respectivamente. 

Ponta do Tubarão (período chuvoso) 

O gráfico da figura 6.14 apresenta as variáveis hidrodinâmicas medidas nesta 
pesquisa, em um período de 10 horas a 1.0m de profundidade. Pode-se observar que a 
velocidade da corrente de maré apresentou variações marcantes em função do ciclo de 
maré, ao contrário da temperatura que apresentou leves modificações e da salinidade que 
permaneceu constante. A velocidade da corrente de maré aumentou (50 a 65 cm/s) até 20 
minutos antes da Preamar, quando desceu abruptamente para 15 cm/s. Na maré vazante, 
as velocidades das correntes de maré oscilaram predominantemente entre 5 e 10 cm/s, até 
1 hora e 30 minutos antes da baixa-mar, quando a velocidade das correntes de maré 
atingiram o valor máximo, oscilando entre 60 e 70 cm/s e permanecendo com estes 
valores até 1 hora e 30 minutos após a baixa-mar. A temperatura apresentou leve 
aumento no período de maré vazante, embora o aumento fosse mais sensível entre 9 e 13 
horas do dia. 
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Figura 6.13 – Gráficos das variáveis hidrodinâmicas versus profundidade em Macau5 (Macau/RN). A –
temperatura; B – velocidade da corrente litorânea; C- condutividade; D – direção preferencial das correntes 

litorâneas. Fonte: Santos, 2003 
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Barra do Corta-Cachorro (período seco) 

Observando o gráfico da figura 6.15 pode-se verificar o comportamento das 
variáveis: velocidade da corrente, temperatura e condutividade, em um período de dez 
horas à 1.0m de profundidade na Barra do Corta-Cachorro. A temperatura média 
apresentou valores constantes ao longo do ciclo de maré medido, apenas com leve 
aumento no período de maré vazante, provavelmente relacionada à diminuição da coluna 
de água. A velocidade da corrente litorânea, por sua vez, apresenta picos relacionados à 
maré, com os valores mais altos registrados (26 cm/s) a partir de 1 hora e 30 minutos 
antes da baixa-mar e durante todo o período da maré enchente. No período de maré 
vazante, a velocidade da corrente litorânea é inferior (entre 3 e 7 cm/s) e bem mais 
constante. Os valores medidos para a condutividade foram constantes ao longo de todo o 
período medido, com uma média de 6 S/m. 

Figura 6.14 – Comportamento das variáveis hidrodinâmicas em função do ciclo de maré na Ponta do 
Tubarão (Macau/RN). Fonte: Santos, 2003. 

Figura 6.15 – Comportamento das variáveis hidrodinâmicas em função do ciclo de maré na Barra do Corta-
Cachorro (Macau/RN). Fonte: Santos, 2003. 
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6.5.5 – Análise e integração dos dados hidrodinâmicas com CTD/DCS 

A integração e análise dos dados hidrodinâmicos obtidos na Ponta do Tubarão com 
os dados daqueles obtidos na área Macau5 e na Barra do Corta-Cachorro, mostraram que, 
enquanto na Ponta do Tubarão a temperatura e a condutividade no geral apresentaram 
valores menores com o aumento da profundidade independente da fase do ciclo de maré, 
a velocidade da corrente, por sua vez, diminuiu com a profundidade no período de maré 
vazante, mas aumentou com o aumento da profundidade durante a maré enchente. Para o 
período de maré vazante, as correntes mostraram uma direção geral para NW, de acordo 
com o sentido da deriva litorânea, enquanto no período de maré enchente, a direção é 
modificada para E-NE. 

Na área de Macau5 e na Barra do Corta-Cachorro, as diferenças observadas 
restringiram-se ao período de maré vazante, onde os valores de temperatura, 
condutividade e velocidade da corrente aumentaram com a profundidade. Além disso, a 
direção preferencial das correntes foi para NW, independente da fase de maré. 

Vale salientar que os dados aqui apresentados são válidos apenas para o período da 
leitura. Tendo em vista a complexidade hidrodinâmica da área estudada, recomenda-se 
que estes dados sejam coletados por períodos mais longos e com o maior número de 
sensores possíveis ao mesmo tempo. 
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CAPÍTULO 7 – CARACTERIZAÇÃO SEDIMENTOLÓGICA 

As características sedimentológicas dos sedimentos (principalmente granulometria) 
têm sido utilizadas na literatura para um melhor entendimento da dinâmica sazonal dos 
ambientes sedimentares costeiros e caracterização dos processos deposicionais 
(Bittencourt et al., 1987; Saaga, 1992; Lima, 2004; entre outros). Komar (1998) ressalta a 
relação entre a variação textural dos sedimentos costeiros e as mudanças na energia de 
ondas, taxa de transporte e diferentes fontes de sedimentos. 

Neste estudo, foram inicialmente calculados os parâmetros estatísticos a partir das 
análises granulométricas. Com estes os sedimentos foram classificados de acordo com a 
média e texturalmente de acordo com Folk e Ward (1957). Em seguida foram realizadas 
análises composional (incluindo quantificação do carbonato e matéria orgânica) e 
morfoscópica dos grãos. 

A combinação entre as análises granulométricas e composicionais permitiu a 
classificação dos sedimentos de acordo com Larsonneur (1977) modificado de Dias 
(1996) e Vital et al. (2006). Neste capítulo, abordaremos apenas os dados da região 
costeira emersa. Dados da área submersa adjacente serão tratados no capítulo 9. 

7.1 – Parâmetros Estatísticos 

Os parâmetros estatísticos calculados neste trabalho foram: 

a) Medidas de Tendência Central (diâmetro médio aritmétrico): reflete a média 
geral do tamanho (granulometria) dos sedimentos, sendo função da fonte de suprimento 
de material, pelo processo deposicional e pela velocidade da corrente. Foi calculado a 
partir da expressão sugerida por Folk e Ward (1957): 

Mz = 16 +  50 +  84/3 

onde  x é o valor granulométrico na escala , correspondente à percentagem de X% 
na curva de freqüência cumulativa. Essa expressão é a mais comumente empregada na 
avaliação do diâmetro médio, apresentando, segundo McCammon (1962, in: Suguio, 
1973), um grau de eficiência da ordem de 88%. O resultado obtido reflete a classe 
granulométrica mais freqüente, sendo baseada na escala de Wentworht. 

Outra medida de tendência central muito empregada é o diâmetro mediano, 

correspondente a 50 (granulometria na escala  correspondente a 50% na curva de 
freqüência cumulativa). Entretanto, o diâmetro mediano apresenta a desvantagem de não 
levar em consideração as distribuições granulométricas em ambos os lados dos 50%. 

b) Grau de Seleção: trata-se da medida de seleção granulométrica dos sedimentos, 
sendo calculada através da expressão e escala de selecionamento proposta por Folk e 
Ward (1957, op. cit.): 
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I =  84 –  16/4 +  95 –  5/6,6 

I SELECIONAMENTO
0,35 Muito bem selecionado 

3,35 – 0,50 Bem selecionado 
0,50 – 1,00 Moderadamente selecionado 
1,00 – 2,00 Pobremente selecionado 
2,00 – 4,00 Muito pobremente selecionado 

4,00 Extremamente mal selecionado 

Folk (1966) atribui àquela expressão, um grau de eficiência da ordem de 79%. 
Alguns autores sugerem que o grau de seleção aumenta com o transporte dos sedimentos. 
Segundo Russel (1939), são três (03) os mecanismos controladores do grau de seleção: 

1- Seleção local durante a deposição; 
2 - Seleção progressiva durante o transporte; 
3 - Seleção mista (local + progressiva). 
Sedimentos unimodais apresentam melhor grau de seleção que sedimentos 

bimodais. 

c) Grau de Assimetria: indica o afastamento entre diâmetro médio e a mediana, ou 
seja, mostra a tendência dos dados a se dispersarem de um ou de outro lado da média. O 
significado geológico deste parâmetro tem sido muito discutido. De maneira geral, é 
aceito que variações de simetria evidenciam uma seleção por parte do agente de 
transporte, que remove parte do material, depositando outra. 

Os valores do grau de assimetria foram calculados a partir da curva de freqüência 
cumulativa, através da expressão e tabela definida por Folk e Ward (1957): 

SKI =  16 +  84 –  50/2 (  84 –  16) +  5 +  95 –  50/2 (  95 –  5) 

SKI ASSIMETRIA 
- 1,00 a – 0,30 Muito negativa 
- 0,30 a – 0,10 Negativa 
- 0,10 a + 0,10 Aproximadamente simétrica 
+ 0,10 a + 0,30 Positiva 
+ 0,30 a +1,0 Muito positiva 

d) Curtose: retrata o grau de agudez dos picos nas curvas de distribuição de 
freqüência, completando a razão de dispersão (espalhamento) na porção central e nas 
caudas das curvas de distribuição. Assim, curvas com o mesmo grau de assimetria podem 
apresentar curtoses diferentes. 
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Segundo Krumbein e Pettijohn (1938), a curtose relaciona-se com a ação seletiva 
do agente geológico, mas a soma dos fatores componentes do processo seletivo não é de 
todo conhecida. Para outros autores, a curtose serve como um teste sensível para a 
determinação da “normalidade” da distribuição da curva. 

Para o cálculo da curtose, empregou-se a expressão e tabela proposta por Folk e 
Ward (1957): 

KG =  95 –  5/2,44 (  75 –  5)

KG CURTOSE 
0,67 Muito platicúrtica 

0,67 – 0,90 Platicúrtica 
0,90 – 1,11 Mesocúrtica 
1,11 – 1,50 Leptocúrtica 
1,50 – 3,00 Muito Leptocúrtica 

3,00 Extremamente Leptocúrtica 

Distribuições muito platicúrticas mostram-se bimodais com duas modas iguais e 
amplamente separadas. Quanto mais leptocúrtica a curva, maior a agudez do pico, o que 
representaria um sedimento relativamente bem selecionado na parte central da 
distribuição. Valores de curtose muito altos ou muito baixos podem ser resultantes de 
retrabalhamento de sedimentos selecionados em região de alta energia e transportados 
sem mudança de características para outro ambiente, de baixa energia, misturando-se 
com sedimentos finos. Essa amostra seria então fortemente bimodal. 

7.2 – Análise dos Dados Granulométricos 

As análises granulométricas foram realizadas nas amostras coletadas nos períodos 
Mensal (outubro de 2000 a setembro de 2002), Ciclos Lunares (março de 2002 e outubro 
de 2003) e Semestral (março e setembro de 2000, 2001 e 2003). 

 Período Mensal (outubro de 2000 a setembro de 2002) 

A análise mensal dos dados granulométricos indica, no geral, uma grande 
homogeneidade nos resultados obtidos (acima de 90%). 

Pode-se observar nas tabelas 7.01, 7.02 e 7.03 que nos três perfis monitorados (P01, 
P02 e P03), tanto a Pós-Praia quanto o estirâncio, são classificados pela média em areia 
fina a média; apenas a antepraia é classificada como areia fina a muito fina. Segundo as 
classificações de Folk e Ward (1957) os três compartimentos apresentam a mesma 
classificação, ou seja, areia moderadamente selecionada, mesocúrtica, aproximadamente 
simétrica.
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Tabela 7.01 - Análise granulométrica mensal do Perfil 01 (Ponta do Tubarão). 
Média Folk  e Ward (1957) 

PP (pós-praia) Areia Fina a Média Areia, Moderadamente Selecionada, Mesocúrtica, 
Aproximadamente Simétrica 

EST (estirâncio) Areia Fina a Média Areia, Moderadamente Selecionada, Mesocúrtica, 
Aproximadamente Simétrica 

AP (antepraia) Areia Fina a Muito 
Fina

Areia, Moderadamente Selecionada, Mesocúrtica, 
Aproximadamente Simétrica 

Tabela 7.02 - Análise granulométrica mensal do Perfil 02 (Macau5). 
Média Folk  e Ward (1957) 

PP (pós-praia) Areia Fina Areia, Moderadamente Selecionada, Mesocúrtica, 
Aproximadamente Simétrica 

EST(estirâncio) Areia Fina Areia, Moderadamente Selecionada, Mesocúrtica, 
Aproximadamente Simétrica 

AP (antepraia) Areia Fina Areia, Moderadamente Selecionada, Mesocúrtica, 
Aproximadamente Simétrica 

Tabela 7.03 - Análise granulométrica mensal do Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). 
Média Folk  e Ward (1957) 

PP (pós-praia) Areia Fina Areia, Moderadamente Selecionada, Mesocúrtica, 
Aproximadamente Simétrica 

EST(estirâncio) Areia Fina Areia, Moderadamente Selecionada, Leptocúrtica, 
Aproximadamente Simétrica 

AP (antepraia) Areia Muito Fina Areia, Moderadamente Selecionada, Leptocúrtica, 
Assimetria Positiva 

Observa-se, entretanto, que no Perfil 01 e no Perfil 03 nos compartimentos de 
antepraia, as areias são muito finas e no Perfil 02, as areias são finas; já no Perfil 01, as 
areias da pós-praia e estirâncio são finas a médias, enquanto nos demais perfis, as areias 
são finas. A maior granulometria no P01 esta relacionada a presença de sedimentos 
biogênicos carbonáticos (item 7. 4). 

A mesma homogeneidade é observada quando os perfis são analisados 
semestralmente. Apenas com o diferencial no Perfil P02 que em setembro e março de 
2003 apresentou areia grossa e média no estirâncio e pós-praia. Entretanto, levando-se 
em consideração o ciclo lunar, observa-se que durante períodos de lua nova e cheia 
(sizígia), os sedimentos podem apresentar granulometria mais grossa quando comparado 
ao período de quadratura. O que é plenamente justificado pela maior energia do período 
de sizígia. 
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Figura 7.01 - Curvas cumulativas representativas mensais (24 meses) da AP (antepraia) (A); EST (estirâncio) 
(B); e da PP (pós-praia) (C), dos perfis 01, 02 e 03 dos meses de janeiro, junho e setembro de 2001 e 2002. 

7.3 – Análise Composicional e Morfoscópica dos Grãos 

Os dados aqui apresentados se referem apenas a amostras coletadas no período seco 
(17/11/2001) e no período de chuvas (27/03/2002), nas zonas da antepraia (AP), 
estirâncio (EST) e pós-praia (PP). Em cada amostra foi analisado um universo de 50 
grãos.
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Os sedimentos apresentam coloração branca a cinza claro, sendo quartzo o principal 
constituinte mineral encontrado nas amostras analisadas, perfazendo em geral mais de 
90%. Feldspato, mica, fragmento de rocha e minerais pesados também são observados, 
embora em menor quantidades(< de 5% cada). O carbonato total apresenta uma média 
entre 6 e 12%, com máximo de 29% (ver item 7.4). A matéria orgânica apresenta-se com 
menos de 1% em todas as amostras, com exceção amostras no estirâncio do P03 em 
períodos de exposição do paleomangue, quando ultrapassa 1% 

Os resultados das análises morfoscópicas (anexo 06), mostram que no período seco 
o grau de esfericidade dos grãos é predominantemente esférico nos Perfis 01, 02 e 03, 
entretanto, no período chuvoso, observa-se o predomínio de grãos sub-esféricos no 
estirâncio dos Perfis 01 e 03 e na antepraia do Perfil 01. 

Quanto ao arredondamento, observa-se que no período seco os grãos são 
predominantemente sub-arredondados nos Perfis 01 e 02, e predominantemente sub-
angulosos no Perfil 03. Já no período chuvoso, os grãos apresentam-se em sua maioria 
sub-anguloso a anguloso no Perfil 01, Sub-arredondado no Perfil 02 e Sub-anguloso no 
Perfil 03. 

Já as observações feitas quanto a sua textura superficial, nos mostram que no 
período seco, nos três Perfis (01, 02 e 03), estes são polidos, enquanto que no período 
chuvoso, estes também são polidos nos Perfis 01 e 02, porém, no Perfil 03, estes são 
graxosos na antepraia, polidos no estirâncio e foscos na pós-praia. 

Comparativamente, o período chuvoso, e especificamente no Perfil 03, é onde 
ocorre uma maior variedade dos grãos, seja pelo seu grau de esfericidade, seja pela sua 
textura superficial, possivelmente devido a este perfil estar mais distante da Ponta do 
Tubarão, estando mais exposto aos agentes marinhos, como correntes e ventos, que são 
os mais fortes. 

7.4 – Quantificação do Teor de Carbonato 

A quantificação do teor de carbonatos nos Perfil 01 (Ponta do Tubarão), Perfil 02 
(Macau5) e Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), nas amostras analisadas não apresentou 
nenhuma correlação mensal, em nenhum dos compartimentos de relevo de AP 
(antepraia), EST (estirâncio) e PP (pós-praia). 

A quantidade de carbonato medida não ultrapassou os 29% com uma média entre 12 
a 6%. O perfil P01 apresentou as maiores concentrações e o Perfil P02, as menores (tab. 
7.04). Desta forma a quantidade de carbonato está relacionada à presença de sedimentos 
biogênicos (carapaças carbonáticas de moluscos) (foto 7.04), o que justifica o fato de que 
as maiores concentrações de carbonato encontram-se na antepraia e no estirâncio do 
Perfil P01, por ser a Ponta do Tubarão uma área protegida pelos bancos de areia, 
propiciando a presença dos moluscos. As baixas concentrações de carbonatos no perfil 02 
podem estar relacionadas à corrente litorânea mais intensa que deslocaria mais facilmente 
o carbonato.

Observa-se que em todos os períodos estudados (mensal, semestral, ciclo lunar), em 
geral, a antepraia apresentou maior porcentagem de carbonatos que o estirâncio, que por 
sua vez apresentou maior porcentagem de carbonato que a pós-praia (ver tabelas 7.04, 
7.05 e 7.06). 
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Foto 7.01 – Presença de conchas de composição carbonática na área em estudo. A – Perfil 01 (Ponta do 
Tubarão em maio 2000); e B – Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro em novembro 2001). (Fotos do autor). 

Tabela 7.04 - Porcentagens de carbonatos nos perfis 01, 02 e 03 medidos mensalmente. 
P01 (%) P02 (%) P03 (%) 

Máx. Min. M Max. Min. M Max. Min. M
AP 22,8

jan/02
6,6

jan e nov/01 
12,05 13,2 

ago/02
5,8

Jan/00
8,8 25,0 

mar/02
5,4

jan/01
11,2

EST 28,6
abr/01

5,4
dez/00

9,7 11,0 
fev/02

4,1
nov/01 

8,5 16,4 
mai/02

6,4
set/01

9,5

PP 10,2
set/02

4,8
out/01

6,9 10,4 
jul/02

4,6
set/02

7,7 23,0 
Abr/01

4,0
mai/01

6,8

Legenda: P01 (Perfil 01), P02 (Perfil 02), P03 (Perfil 03), AP (antepraia), EST (estirâncio), PP (pós-
praia), Max. (máxima), Min. (mínima) e M (média). 

Tabela 7.05: Porcentagens de carbonatos nos perfis 01, 02 e 03 medidas durante o ciclo lunar de março de 
2002 (início do período chuvoso). 

P01 (%) P02 (%) P03 (%) 
Max. Min. M Max. Mín. M Max. Min. M

AP 27,6
LC

8,8
NOVA

16,6 12,0 
CHEIA

7,4
NOVA

9,7 25,0 
NOVA

10,4
CHEIA

19,1

EST 18,2
NOVA

6,2
LM

11,3 12,2 
NOVA

8,2
LM

9,7 14,6 
LC

7,4
LM

10,9

PP 8,2
NOVA

4,4
LC

6,6 10,8 
CHEIA

5,4
LM

8,3 7,2 
CHEIA

5,8
LM

6,7

Legenda: P01 (Perfil 01), P02 (Perfil 02), P03 (Perfil 03), AP (antepraia), EST (estirâncio), PP (pós-
praia), Max. (máxima), Min. (mínima) e M (média), LC (lua crescente), CHEIA (lua cheia), LM (lua 

minguante), NOVA (Lua nova) 

Tabela 7.06: Porcentagens de carbonatos nos perfis 01, 02 e 03 medidas durante o ciclo lunar de outubro de 
2003 (início do período seco). 

P01 P02 P03
Máx. Min. M Max. Min. M Max. Mín. M

AP 20,8
NOVA

6,0
CHEIA

14,5 9,4 
NOVA

7,5
LM

9,2 12,0 
LC

9,2
CHEIA

10,5

EST 11,8
LM

6,0
LM

8,7 12,2 
NOVA

6,4
LM

8,8 14,4 
LM

6,0
CHEIA

8,8

PP 16,0
CHEIA

6,4
LC

8,3 9,2 
LC

6,2
NOVA

7,8 8,0 
LC

4,6
NOVA

6,3

Legenda: P01 (Perfil 01), P02 (Perfil 02), P03 (Perfil 03), AP (antepraia), EST (estirâncio), PP (pós-
praia), Max. (máxima), Min. (mínima) e M (média). 

A B
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7.5 – Análise Faciológica 

A integração entre os resultados das análises granulométricas e composicionais 
permitiu a classificação faciológica para os sedimentos estudados de acordo com 
Larsonneur (1977), Dias (1996) e Vital et al., (2006). Estes últimos autores apenas 
trocam o termo litoclástico, utilizado por Larsonneur (1977) e Dias (1996, op. cit.) pelo 
termo siliciclástico, tendo em vista que o prefixo lito (do grego lithos) significa pedra ou 
rocha e o termo litoclástico é comumente utilizado no sentido de clasto sedimentar 
composto de um tipo de rocha pré-existente (Allaby e Allaby, 1991). O termo 
siliciclástico, por sua vez, é aplicado a sedimentos que compreendem partículas 
compostas de fragmentos de rochas e minerais siliclásticos, ou seja, argilitos, arenitos e 
conglomerados (Allaby e Allaby, 1991, op. cit.), portanto, mais apropriado para os 
sedimentos costeiros e cobertura sedimentar da plataforma continental do Nordeste do 
Brasil.

Pode-se observar nas tabelas 7.07, 7.08 e 7.09 que nos três perfis monitorados (P01, 
P02 e P03) apresentaram a mesma faciologia. Segundo as classificações de Larsonneur 
(1977) e Vital et al. (2006), os três compartimentos apresentam a mesma classificação, 
respectivamente, areia litoclástica fina a muito fina e areia siliciclástica fina a muito fina. 

Tabela 7.07 – Classificação de fácies do Perfil 01 (Ponta do Tubarão). 
Larsonneur (1977) / Dias (1996) Vital et al. 

(2006) 
PP

(pós-praia) 
Areia Litoclástica (AL1e) /Areia Litoclástica fina 

a muito fina (ALFF) 
Areia siliciclástica fina a muito fina 

EST
(estirâncio) 

Areia Litoclástica (AL1e) /Areia Litoclástica fina 
a muito fina (ALFF) 

Areia Siliciclástica fina a muito fina 

AP
(antepraia) 

Areia Litoclástica (AL1e) /Areia Litoclástica fina 
a muito fina (ALFF) 

Areia Siliciclástica fina a muito fina 

Tabela 7.08 - Classificação de fácies do Perfil 02 (Macau5). 
Larsonneur (1977) / Dias (1996) Vital et al. 

(2006) 
PP

(pós-praia) 
Areia Litoclástica (AL1e) /Areia Litoclástica fina 

a muito fina (ALFF) 
Areia Siliciclástica fina a muito fina 

EST
(estirâncio) 

Areia Litoclástica (AL1e) /Areia Litoclástica fina 
a muito fina (ALFF) 

Areia Siliciclástica fina a muito fina 

AP (antepraia) Areia Litoclástica (AL1e) /Areia Litoclástica 
fina a muito fina (ALFF) 

Areia Siliciclástica fina a muito fina 

Tabela 7.09 - Classificação de fácies do Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). 
Larsonneur (1977) / Dias (1996) Vital et al. 

(2006) 
PP

(pós-praia) 
Areia Litoclástica (AL1e) /Areia Litoclástica fina 

a muito fina (ALFF) 
Areia siliciclástica fina a muito fina 

EST
(estirâncio) 

Areia Litoclástica (AL1e) /Areia Litoclástica fina 
a muito fina (ALFF) 

Areia Siliciclástica fina a muito fina 

AP
(antepraia) 

Areia Litoclástica (AL1e) /Areia Litoclástica fina 
a muito fina (ALFF) 

Areia Siliciclástica fina a muito fina 

Dessa forma, o trecho de praia observado tem características ambientais e 
granulométricas que a caracterizam no geral como uma praia de areias finas, sujeita à 
erosão, e caso ocorra algum tipo de derramamento de óleo, a limpeza deste trecho de 
praia será de difícil execução. 
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CAPÍTULO 8 – MORFODINÂMICA COSTEIRA 

A morfodinâmica em si é a relação que existe entre a morfologia da praia e as 
condições hidrodinâmicas ajustadas. O perfil de praia, então, é o resultado da interação 
entre a ação das ondas e das correntes de deriva litorânea, e o volume dos sedimentos, 
bem como sua granulometria. O conceito de estágio ou estado morfodinâmico ou modal 
da praia é usado para designar a assembléia completa das formas deposicionais e a sua 
relação com os processos hidrodinâmicos (Sazaki, 1980; Wright e Short, 1984; Short, 
1991; Masselink e Short, 1993). 

Uma série de modelos para determinação dos estágios morfodinâmicos praiais foi 
criada a partir das interrelações entre a morfologia, sedimentologia e hidrodinâmica 
praial, visando determinar se a praia tem comportamento dissipativo, intermediário ou 
reflectivo. Dentre eles, destaca-se o parâmetro de Dean, conhecido como  (velocidade 
de decantação adimensional), que é dado através da relação entre a altura (Hb) e o período 
de onda (T) na zona de arrebentação, com a velocidade de deposição ou decantação do 
grão médio (Ws) encontrado na praia média ou zona de estirâncio, pela expressão  = Hb

/ (Ws . T) (Dean, 1973; Dalrymple e Thompson, 1977; Wright e Short, 1984). 
Wright e Short (1984, op. cit.), por sua vez, relacionam diretamente o estado de 

equilíbrio do perfil praial às condições ambientais praiais e reconhecem seis estados ou 
estágios morfológicos distintos, associados aos diferentes regimes de ondas e marés, 
considerando dois estágios principais (dissipativo e reflexivo) e quatro estágios 
intermediários.

No estágio dissipativo, a zona de surf apresenta-se larga, com baixo gradiente 
topográfico, elevado estoque de areia, e baixo gradiente de praia. Normalmente, ocorre 
sob condições de ondas altas e de elevada esbeltez ou na presença de areias de 
granulometria fina. O estágio reflexivo, ao contrário, é caracterizado por elevados 
gradientes da praia e do fundo marinho adjacente, o que elimina praticamente a zona de 
surfe. A berma da praia é elevada devido à velocidade de espraiamento da onda. O 
estoque de areia na zona submersa é baixo. Os estágios intermediários são caracterizados 
por uma progressiva redução da largura da calha longitudinal, em decorrência da 
migração do banco arenoso submerso da zona de arrebentação em direção à praia, que 
por sua vez, é uma resposta às variações nas características hidrodinâmicas. 

Masselink e Short (1993) e Masselink e Turner (1999) ampliaram as idéias de 
Wright e Short (1984) e Short (1991), e passaram a considerar também os efeitos 
relativos das ondas e marés na morfologia das praias, combinando os modelos pré-
existentes com o conceito de Davis e Hayes (1984) sobre variação relativa das marés 
(relative tide range - RTR). Este parâmetro é dado pela expressão: RTR = TR / Hb, onde 
TR é a variação da maré, e Hb a altura da onda na arrebentação. Altos valores de RTR 
indicam o domínio de marés, e baixos valores expressam a dominância de ondas. A 
figura 8.01 mostra a nova classificação morfodinâmica da escola australiana obtida por 
Masselink e Turner (1999, op. cit.). De acordo com esses autores, praias reflexivas 
gradam, com o aumento do RTR, para praias de terraço de maré baixa com correntes de 
retorno e praias de terraço de maré baixa sem retorno; praias intermediárias com barras, 
gradam, com o aumento do RTR, para praias com morfologia de retorno/barras no nível 
de maré baixa; praias dissipativas com barras submersas produzidas por RTR baixo, 
gradam, com o aumento do RTR, para praias dissipativas sem feições de barras; e praias 
dissipativas sem barras e retorno/barras de maré baixa, gradam em direção a praias 
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ultradissipativas quando o RTR torna-se > 7. Quando o RTR é > 15, a praia inicia a 
transição para planície de maré, que se estabelece quando o RTR>15. Neste capítulo, 
utilizaremos os dados obtidos nos capítulos 5 e 6 para classificar morfodinamicamente a 
área Macau-Serra. 

8.1 – Volume de Sedimentos 

O cálculo do volume de sedimentos foi realizado no Período Mensal (24 meses – 
outubro de 2000 a setembro de 2002) sempre no compartimento de estirâncio nos três 
oerfis (P01, P02 e P03). 

No Perfil 01 (Ponta do Tubarão), observou-se que ocorreu uma deposição 
sedimentar da ordem de 32 m3/ano ao longo do período monitorado. Essa deposição é 
atribuída à dinâmica ambiental da Ponta do Tubarão que está se deslocando na direção 
deste perfil (figura 4.04 e detalhe na foto 8.01). 

Ao contrário do Perfil 01, o balanço sedimentar para o Perfil 02 (Macau5) 
apresentou um volume da ordem de 50 m3/ano no período monitorado. Essa forte erosão 
é atribuída ao deslocamento dos canais da laguna de Diogo Lopes/Barreiros em direção 
ao continente, provocado pela deposição na Ponta do Tubarão (foto 8.02). 

No Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) foi observada uma deposição da ordem de 
143 m3/ano neste período de monitoramento. Vale salientar que o cálculo de balanço 
sedimentar aqui apresentado foi para a zona do estirâncio, e que este perfil encontra-se 

Figura 8.01 – Classificação dos estados morfodinâmicos de praias, considerando a variação relativa das 
marés (Souza et al. 2005 modificado de Masselink e Turner, 1999 e Masselink e Short, 1993). Índice RTR 
“Relative Tide Range” (variação relativa da maré = MSR/Hb, onde MSR=”Mean Spring Tide 
Range”(Variação média da maré de sizígia) e Hb = altura de onda significativa na arrebentação. Com o 
aumento do RTR, as praias tornam-se mais largas, com menores declividades e  planas. 
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entre o rio Casqueira e o Mar, no trecho mais estreito do esporão de Corta-Cachorro (foto 
7.03a). É no estirâncio onde são formadas dunas embrionárias durante meses sem chuvas 
(foto 8.03b). Neste caso o balanço sedimentar anual retrata a formação das dunas no 
estirâncio.

Foto 8.01 – Deslocamento da Ponta do Tubarão em direção ao continente. A – vista aérea em outubro de 
2002; e B – visão a partir da falésia de Chico Martins, em novembro de 2000 (fotos: Vital, H., 2000). 

Foto 8.02 – Erosão no Perfil 02 (Macau5). A – vista aérea do P02 em frente ao canal; e B – detalhe da 
destruição de estruturas de contenção em 2001.(fotos: Vital, H., 2001) 

Rio Casque
ira

MarP3

Foto 8.03 – Visão geral do Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). A – vista aérea em outubro de 2002 (foto: 
Vital, H.); e B – formação de dunas embrionárias no estirâncio, em agosto de 2002 (foto do autor, 2002). 

Ponta  do Tubarão 

P01

P01

A B

BA

canal

canal

A B
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8.2 - Transporte de Sedimentos 

Para a avaliação do volume e direção de transporte de areia na praia foi empregada 
a seguinte relação empírica entre o volume transportado (Qs), em m3/dia, e o fluxo de 
energia da onda (P1), encontrada por Komar (1983): 

Qs = 3,4 (ECn)b sen b cos b

Onde E representa a energia da onda na arrebentação, calculada para a altura 
significativa (E = 1/8 gH2),  é a densidade da água (1022,34 Km/m, segundo INPH, 
1981), g a aceleração da gravidade (9,81 m/s2), H é a altura da onda significativa 
(variável), Cn, a velocidade de grupos das ondas, sendo n = 1, para águas rasas e C = 
0,325 (segundo Dean e Dlrymple, 2002), e b o ângulo de incidência da arrebentação em 
relação à linha de praia.

Ângulos superiores a 5º provocam eficientes correntes longitudinais (Muehe, in: 
Guerra e Cunha, 1995). As observações visuais ao longo do período mensal, de outubro 
de 2000 a setembro de 2002, tanto no Perfil 02 como no Perfil 03, definiram para a área, 
ângulos de incidência variando de 0º a 45º. Definindo assim um importante transporte de 
sedimentos na direção oeste, bem evidenciadas na área em estudo pela migração de 
pontais e bancos arenosos longitudinais na direção oeste. 

Esta relação definiu uma média do volume de transporte longitudinal da ordem de 
101 m3/dia no Perfil 02 (média dos 24 meses) e de 111 m3/dia no Perfil 03 (média dos 24 
meses) (Anexos 07 e 08). 

Estes valores, obtidos com dados in situ, são bastante inferiores aos obtidos por 
Souza (1980) para o transporte litorâneo na praia de Ponta Negra na cidade do Natal 
(RN), que obteve volume de sedimento transportado anualmente ao longo da costa da 
ordem de 700.000 m3/ano, ou aproximadamente, 1.918,00 m3/dia.

8.3 - Caracterização Morfodinâmica da Área Macau/Serra 

Analisando todos os aspectos físicos e ambientais que ocorrem na área em estudo, 
podemos analisar que no Perfil 01 (Ponta do Tubarão), a linha de costa manteve-se quase 
que inalterada, como foi constatado nos perfis praiais, tanto no período Mensal, quanto 
no período dos Ciclos Lunares e no período Semestral. Porém, no Perfil 02 (Macau5) e 
no Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), a erosão foi mais acentuada, ocorrendo também 
um aumento dos bancos arenosos, principalmente na Ponta do Tubarão. 

Aplicando os modelos de Wright e Short (1984) que utiliza o cálculo do parâmetro 
de Dean foram classificadas as áreas de estudo nos Perfis 02 e 03 (anexos 9a, 9b, 10a, 
10b, 10c, 10de 10e). 

A praia no Perfil 02 (Macau5) manteve-se reflexiva (erosiva) em outubro, novembro 
e dezembro de 2000 e 2001, e janeiro, fevereiro, março e abril de 2001 e 2002, e 
intermediária em maio, junho, julho, agosto e setembro de 2001 e 2002 (no período 
mensal), tanto no Perfil 02 (Macau5), como no Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), 
sendo, portanto, este último período (de maio a setembro), o estado de praia mais instável 
morfologicamente. As análises feitas no período do Ciclo Lunar de março de 2002 
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mostram que no Perfil P02 a praia foi classificada como intermediária nas luas crescente 
e cheia, e como reflexiva nas luas minguante e nova, porém, o ataque das ondas manteve-
se constante provocando uma erosão significativa (foto 8.04). Na Barra do Corta 
Cachorro (P03) não houve variação nos aspectos ambientais e nem morfológica nos 
perfis praiais, sendo classificada como nas quatro fases da lua. 

As análises feitas no período do Ciclo Lunar de outubro de 2003 mostram que no 
Perfil 02 a praia foi classificada como intermediária durante as fases da lua cheia e nova 
(sizígia) e como reflexiva nas fases minguante e crescente (quadratura). No perfil 03 
(Barra do Corta-Cachorro), a praia foi classificada como reflexiva nas quatro fases da lua, 
sendo constatada uma erosão de mais de 22 metros na pós-praia. 

A B
Foto 8.04 - Visão geral do Perfil 02 (Macau5) na baixa-mar (A) e na preamar (B) em março de 2002. (Fotos 

do autor). 

Aplicando o modelo de Masselink e Turner (1999) para uma variação média de 
maré de sizígia de 3 m, o RTR obtido para as praias da área em estudo esteve na sua 
maior parte entre 4 e 15, sendo portando classificadas como praias mistas, denotando a 
influência das ondas e marés para a região (Foto 8.05). Em períodos de calmaria, 
presença de ventos fracos e ondas muito baixas (ex. Mês 06/2001; 12/2001 e 02/2002 ou 
períodos de lua crescente e minguante), o RTR foi maior que 15 (16-20), podendo atingir 
até 27 no ciclo lunar de março (lua de quadratura); nestes casos, a praia foi classificada 
como dominada por marés. 

Foto 8.05 – Visão parcial do Perfil 01(Ponta do Tubarão), em período de maré baixa de sizígia mostrando a 
morfologia das praias mistas desta área. A – em janeiro de 2001, e B – em junho de 2002. (fotos do autor). 

A B
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CAPÍTULO 9 – ÁREA SUBMERSA ADJACENTE À ÁREA 
MONITORADA (Batimetria e Sedimentologia) 

Para melhor compreensão dos processos presentes na área de monitoramento, 
abordaremos neste capítulo, a batimetria e sedimentologia da área submersa adjacente. 

9.1 – Definição e Aplicação da Modelagem Batimétrica 

Desde o início dos anos 60 (do século passado), diversos institutos tecnológicos 
pesquisam a modelagem numérica do terreno, tendo como meta desenvolver um método 
que represente o relevo na forma mais fiel possível. 

Segundo Felgueiras (1999), um Modelo Digital de Terreno (MDT) representa o 
comportamento do relevo em uma região da superfície terrestre. Os dados de MDTs são 
de fundamental importância em aplicações de geoprocessamento desenvolvidas no 
ambiente de um Sistema de Informações Geográficas (SIG). Esses modelos são obtidos a 
partir de uma amostragem da profundidade e/ou altitude dentro da região de interesse.

9.1.1 – Métodos de interpolação dos dados 

Geralmente, os dados estão dispostos irregularmente sobre a área em estudo, 
fazendo-se necessário o uso de métodos de interpolação, para a redistribuição dos dados 
em uma malha regular (grid). Os dados utilizados para a modelagem, normalmente 
apresentam uma geometria regular com n colunas e m linhas, com espaçamentos iguais 
para facilitar a modelagem numérica. Desta forma, os valores originais das amostras são 
utilizados no cálculo dos valores dos nós do grid. Diversos autores, como Neto et al
(1999), testaram três métodos para interpolação de dados espaciais referentes à 
topografia. São eles: a mínima curvatura, o inverso da distância e a krigagem. Dentre 
eles, a krigagem, cuja eficácia já foi confirmado por estudos anteriores (ex. Queiroz, 
2003 e Silva Filho, 2004), foi o que se mostrou mais adequado como interpolador para a 
confecção de MDTs. 

Segundo Landim (1998), a krigagem consiste em um processo de estimação de 
valores de variáveis distribuídas no espaço a partir de valores adjacentes, enquanto 
considerados como interdependentes pelo semi-variograma, sendo esse método tratado 
como um método de estimação por médias móveis. 

Um conceito importante para a krigagem é o de variáveis regionalizadas 
correspondentes a variáveis, para as quais cada observação está associada a um ponto 
bem definido no espaço por suas coordenadas x, y e z, existindo variações espaciais mais 
ou menos evidentes no domínio considerado (Queiroz, 2003). 

A krigagem é entendida como uma série de técnicas de análise de regressão que 
procura minimizar a variância estimada a partir de um modelo prévio, que leva em conta 
a dependência estocástica entre os dados distribuídos no espaço. Dentre as formas mais 
usuais, destacam-se a krigagem ordinária e a krigagem universal. 

Em todas essas situações, o método fornece, além dos valores estimados, o desvio 
padrão associado ao grid, o que o distingue dos demais algoritmos à disposição. A 
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krigagem usa a representação da variação de um fenômeno regionalizado no espaço, a 
qual é feita através de um semi-variograma, onde são definidas como a metade da 
variância ( - semi-variância) das diferenças de valores entre amostras separadas por uma 
distância h, denominada lag (Clark, 1979). Mostram-se como representações gráficas das 
funções de distribuição de uma determinada variável e expressam o aumento da variância 
com o aumento da distância na amostragem até um limite pré-estabelecido (Maranhão, 
1989).

Segundo Landim (1998), em um estudo geoestatístico, a parte mais importante 
refere-se à determinação do semi-variograma (fig. 9.01), pois ele expressa o 
comportamento espacial da variável regionalizada ou de seus resíduos. 

Figura 9.01 - Semi-variograma teórico com seus principais elementos. Adaptado de Landim & Sturaro, 2002. 

O modelo batimétrico, confeccionado a partir da base de dados e do semi-
variograma ajustado, deve ser aferido através da validação do modelo, pois em toda esta 
seqüência, existe sempre certo grau de incerteza sobre os parâmetros ajustados aos 
modelos. Resumidamente, o processo de validação envolve a re-estimação dos valores 
conhecidos, através dos parâmetros ajustados ao modelo do semi-variograma. Pode-se 
ainda fazer a crítica do modelo, através de perfis de resíduos e seus parâmetros 
estatísticos.
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9.2 - Modelagem Batimétrica da Área em Estudo 

Para a confecção de grids e modelos digitais do terreno, fez-se necessária a criação 
de uma base de dados contendo coordenadas UTM e profundidades. 

Essa base de dados foi obtida através da aquisição de dados batimétricos (Datum
horizontal WGS-84) realizada ao longo de perfis perpendiculares à linha de costa, 
totalizando 20 perfis (figura 9.02). O espaçamento entre os perfis foi de 
aproximadamente 1 km. Os dados batimétricos foram obtidos utilizando–se um 
ecobatímetro da Odom Hidrographic Systems, modelo HYDROTRAC, operando na 
freqüência de 200 kHz, com resolução de feixe vertical de 0.01m. A calibração da 
ecossonda de feixe vertical levou em consideração a velocidade do som de 1530 m/s para 
a região com base nos dados bibliográficos. O levantamento dos perfis foi posicionado 
em tempo real mediante o software GPS TrackMaker v. 3.8. 

Com base nos resultados de Lima (2004), utilizou-se a krigagem para confecção do 
grid, a fim de obter o modelo batimétrico no programa Surfer 8.0®. 

Para a modelagem da área, construiu-se um semi-variograma que teve como base a 
função linear, a fim de ser retirada a tendência embutida na amostragem devido à 
dependência do valor de um ponto com relação aos valores dos pontos vizinhos (fig. 
9.03). O gradiente de profundidade aumenta da costa para a bacia oceânica, levando a um 
crescimento contínuo da semi-variância com a distância entre os pontos. 

Neste caso, primeiro é necessária a remoção da tendência para a construção do 
semi-variograma, sendo utilizada a krigagem universal em detrimento da krigagem
ordinária (Guerra, 1988). Após a construção, ajustou-se o semi-variograma no modelo 
matemático Power, com estimador do tipo variograma e presença de anisotropia. Esse 
ajuste foi de cerca de 25% do semi-variograma teórico. 

Figura 9.02 – Mapa de Localização dos Perfis Batimétricos. 
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Figura 9.03 – Semi-variograma ajustado da área em estudo, segundo o modelo matemático Power do 
programa Surfer 8.0

Após a confecção dos dois modelos de semi-variograma, foi criado um modelo 
digital do terreno para a região em estudo (fig. 9.04), com intervalo entre os nós de 200 
m. Esse intervalo foi estabelecido após diversas tentativas com grids de nós de 500 e 
1000 m., que apresentaram muito ruído ocasionado pela malha amostral. Nas tabelas 9.01 
e 9.02, é possível observar as características da malha.
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Figura 9.04 - Modelo digital (3D) do terreno. A) área em estudo deste trabalho e B) localização da área em 

modelo desenvolvido por Lima (2005). 

B

A Área de 
estudo

Ponta do Tubarão 
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Tabela 9.01 – Especificações da krigagem utilizada para a confecção do modelo batimétrico. 

Parâmetros X (m) Y(m) Z(m) 

Nº de linhas: 33 
Nº de colunas: 81 
Dados ativos: 1769 
Dados originais: 1771 
Dados excluídos: 0 
Dados duplicados deletados:2
Dados duplicados retidos: 2 

Mínimo
Máximo
Média

764012 
779992.93 
770015 

9434578 
9440925 
9437566.75 

-4.41
0
-0,025

Tabela 9.02 – Parâmetros estatísticos da krikagem 

Tipo de 
Krigagem: Poit
Polinômio de 
Tendência: 2 

Modelo de Semivariograma 
Modelo Matemático: Power 
Ângulo de Anisotropia: 15.06 
Comprimento Anisotrópico: 1050 
Raio Anisotrópico: 2 
Escala do Variograma: 0.08 
Potência do Variograma: 1.33 

Média: -0.74 m
Desvio Padrão: 0,13 m 

Na área em estudo, o desvio padrão fornece uma margem de segurança de ± 0,13 
m. Para as características do relevo presente, os parâmetros obtidos se mostraram 
satisfatórios, levando-se em conta que o número de dados que foram utilizados pela 
krigagem é inferior ao número total de dados no suporte de amostragem original devido a 
limitações do próprio método de interpolação. Esse fato é de grande importância para 
uma análise estatística dos dados, pois já existe um erro no método de interpolação, além 
de que o modelo é aferido no caráter regional. Assim sendo, o valor de desvio padrão 
para o modelo funciona como uma margem de segurança das feições nele identificadas. 

A partir do grid, foi confeccionado o mapa de contorno batimétrico (fig. 9.05). As 
linhas batimétricas apresentam, na região mais proximal da costa, um trend principal, que 
na porção oeste da área é paralelo à linha de costa, enquanto que na porção leste, tem 
uma variação, pela complexidade morfológica influenciada pela Ponta do Tubarão. Em 
função disso, neste mapa, pode-se observar uma zona bastante plana na região interior da 
laguna, onde, em baixa-mar, os bancos de areia ficam expostos. 

Mar adentro é possível identificar uma região com declividade mais acentuada, que 
representa quebra da passagem do continente para a plataforma interna, descrita 
anteriormente por Freire (1985). Esse desnível é ocasionado pela ação das ondas e 
transporte de sedimento pela deriva litorânea. 

Nas porções mais distais, é possível visualizar, após a zona de quebra, um patamar 
mais plano, que se encontra separado por um desnível de cerca de 1 m (entre as isóbatas 
de 2.2 a 3.2 m), com um trend principal na direção N-S, podendo ser este controlado por 
algum fator tectônico (?). 

Nas proximidades da Ponta do Tubarão, observa-se um baixio seguido de elevações 
descontínuas, provocado possivelmente pela dinâmica de abertura e fechamento da 
laguna interior. 
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Figura 9.05 – Mapa Batimétrico da Área em Estudo. 
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9.3 – Análise Faciológica da Área Submersa 

As amostras utilizadas para este estudo foram coletadas em campanhas do projeto 
MARPETRO em janeiro de 2003 (foto 9.01) e do projeto MCC/UFRN em maio de 2005 
(fig. 9.06). 

A B

Foto 9.01 – Coleta de sedimentos utilizando amostrador pontual do tipo van-veen. A – Momento do 
arremesso e B – abertura da draga e coleta do sedimento. Janeiro, 2003. Macau/RN. (Fotos do autor). 

De acordo com a classificação utilizada (tabela 9.03), as fácies de sedimentos mais 
comuns na área em estudo são as areias siliciobioclásticas e as areias biosiliciclásticas. 
Menos expressivas são as fácies de areias siliciclásticas e biosiliciclásticas. 

Tabela 9.03. Classificação de sedimentos do fundo marinho (Freire et al., 1997, modificado por Vital et al. 
(aceito) 

AREIAS 
(L<15%;areia+lama>50%;Md<2mm) SUBDIVISÕES 

PRINCIPAIS 

SEIXOS, GRÂNULOS, 
COQUINAS OU 

RODOLITOS 
(L<15%;Md>2mm) 

15%<superior a 
2mm<50% 

superior a 
2mm<15% 

SEDIMENTOS 
LAMOSOS 

L>15% 

SEDIMENTO 
SILICICLÁSTICO
carbonatos <30% 

CL 1 
cascalho siliciclástico 

AL1a 
areia siliciclástica 

com grânulos e 
cascalhos

AL1b
areia

siliciclástica 

LL1 
lama terrígena 

SEDIMENTO SILICI-
BIOCLÁSTICO 

carbonato =30 a 50% 

CL 2 
cascalho silici-bioclástico 

AL2a 
areia silici-bioclástica 

com grânulos e 
cascalhos

AL2b
areia silici-
bioclástica 

LL2 
marga arenosa 

SEDIMENTO BIO-
SILICICLÁSTICO

carbonatos =50 a 70% 

CB1
cascalho bio-siliciclástico 

AB1a 
areia bio-siliciclastica 

com grânulos e 
cascalhos

AB1b
areia bio-

siliciclástica 

LB 1 
marga calcárea 

SEDIMENTO 
BIOCLÁSTICO 
carbonato >70% 

CB2
cascalho bioclástico 

AB2a 
areia bioclástica com 
grânulos e cascalhos 

AB2b
areia bioclástica 

LB2 
lama calcárea 

Abreviaturas: L = lama; Md = mediana 

Observa-se em frente aos perfis topográficos estudados, no Perfil 01 (Ponta do Tubarão), a 
presença de areia silicibioclástica, e entre os Perfil 02 (Macau5) e o Perfil 03 (Barra do Corta-
Cachorro), as areias biosiliciclásticas, areias bioclásticas e areias silicibioclástica (fig. 9.07) (fig. 
9.08). Esta faciologia não apresenta uma boa correlação daquela obtida na área dos perfis praiais. 
Provavelmente atribuída a uma malha de amostragem muito espaçada ou devido ao fato dos 
depósitos biodetríticos apresentar maior transporte na praia que na plataforma. 
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Figura 9.06 – Mapa dos Pontos Amostrais da Área em Estudo. 
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Figura 9.07 – Mapa Faciológico da Área em Estudo 
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Figura 9.08 – Mapa Textural de acordo com a média para a Área em Estudo. 
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CAPÍTULO 10 – DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos de dinâmica costeira realizados ao longo do litoral norte-riograndense 
entre a Ponta do Tubarão e a Barra do Corta-Cachorro (município de Macau), foram 
direcionados à caracterização do ambiente praial (sensoriamento remoto, perfis 
topográficos e caracterização ambiental), da hidrodinâmica costeira, da sedimentologia, 
da morfodinâmica costeira e do ambiente marinho adjacente a costa, em diferentes 
escalas (ciclo lunar, mensal, semestral e anual). A comparação e integração destes 
resultados serão a seguir sintetizadas, bem como, apresentadas recomendações para 
trabalhos futuros. 

Na caracterização do ambiente praial, durante o período monitorado mensalmente, 
foram identificados períodos de erosão e deposição. Enquanto a praia na região da Ponta 
do Tubarão apresentou-se estável com tendência a deposição, na região do Macau5 e 
Barra do Corta-Cachorro ocorreu uma tendência a erosão. Em Macau5 a erosão é 
marcada por recuo da escarpa de berma superior a 10 m, enquanto na Barra do corta-
Cachorro a erosão é observada na antepraia (presença de paleomangues) e pós-praia 
(recuo da escarpa de berma superior a 20 m). Aqui, a deposição ocorre no estirâncio onde 
dunas embrionárias são observadas em períodos de baixa precipitação e ventos mais 
intensos (agosto a novembro). Isto é confirmado através da evolução desta linha de costa 
realizada com base nas imagens Landsat de 2000, 2001, 2002 e 2003 (monitoramento 
anual), que indica erosão entre os anos de 2000 a 2001 (435.463 m2) e 2002 a 2003 
(439.737 m2) e deposição entre 2001 a 2002 (483.132 m2). O balanço sedimentar para a 
área monitorada foi de 392.068 m2.

Observa-se também que durante o ciclo lunar de março 2002 (início do período 
chuvoso) a área em estudo não apresentou diferenças durante as quatro fases da lua. 
Entretanto, no ciclo lunar de outubro 2003 (período seco e ventos fortes), apenas o Perfil 
01 não apresentou diferenças significativas. O Perfil 02 apresentou maior deposição na 
fase de lua cheia e o Perfil 03 uma maior deposição na lua nova, com presença de barras 
arenosas.

O cálculo do volume de sedimentos obtido para o compartimento do estirâncio, a 
partir dos 24 meses monitorados apresentou para o Perfil 01 (Ponta do Tubarão) um 
balanço sedimentar positivo da ordem de 33 m3/ano. Essa deposição é atribuída à 
dinâmica ambiental da Ponta do Tubarão que esta se deslocando  na direção deste perfil. 
Ao contrário do Perfil 01, o balanço sedimentar para o Perfil 02 (Macau5) apresentou 
uma erosão da ordem de  50 m3/ano no mesmo período. Essa forte erosão é atribuída ao 
deslocamento dos canais da laguna de Diogo Lopes/Barreiros em direção ao continente, 
provocado pela deposição na Ponta do Tubarão. No Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) 
a formação das dunas embrionárias no estirâncio acarretou um balanço sedimentar 
positivo, para este compartimento, da ordem de 143 m3/dia. 

Os resultados da hidrodinâmica costeira mostraram que na região do Perfil 01 
(Ponta do Tubarão), devido à proteção exercida pela ilha-barreira, as ondas são atenuadas 
e as correntes de maré exercem um papel importante no interior da laguna. Durante o 
período monitorado, a velocidade da corrente diminuiu com o aumento da profundidade 
no período de maré vazante, mas durante a maré enchente aumentou com o aumento da 
profundidade. No período de maré vazante as correntes mostraram uma direção geral 
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para NW, coincidindo com o sentido da deriva litorânea, enquanto no período de maré 
enchente ocorre uma inversão no sentido da corrente para E-NE. 

Na área dos Perfis 02 (Macau5) e 03 (Barra do Corta-Cachorro), que não são 
abrigadas pela ilha-barreira, os valores de temperatura, condutividade e velocidade da 
corrente aumentaram com a profundidade e o sentido preferencial das correntes foi para 
NW, independente da fase de maré. As ondas são predominantemente do tipo 
mergulhante, com as maiores alturas observadas no mês de novembro (período seco) e as 
menores no mês de junho (período de chuvas). O maior período de ondas foi de 7,5 seg. e 
8,0 seg., respectivamente para o Macau5 (mês de junho) e Barra do Corta-Cachorro (mês 
de abril). A maior velocidade da corrente costeira (180 cm/s) foi registrada na Barra do 
Corta-Cachorro em setembro de 2002. Os ventos predominantes são os provenientes de 
NE com velocidade média de 4,9 m/s, mas podendo atingir até 17,8 m/s (agosto de 2002). 
A média da umidade relativa do ar foi de 64%, com mínima de 44% em junho de 2002 e 
máxima de 91% em maio de 2002. O ângulo de incidência das ondas apresentou 
diferença significativa com variação de 0o (ondas paralelas à linha costa) a 25º para 
Macau5, atingindo até os 45º para a Barra do Corta-Cachorro. Não foram observadas 
nenhuma correlação significativa entre os parâmetros hidrodinâmicos e as diferentes 
fases da lua. Levando-se em consideração a análise semestral (março e setembro de 2001, 
2002 e 2003), observa-se que a altura significativa de onda na arrebentação e as 
velocidades das correntes litorâneas, tanto no Perfil 02 (Macau5) como no Perfil 03 
(Barra do Corta-cachorro), apresentaram valores inferiores nos meses de março e valores 
superiores nos meses de setembro, porém, são inversamente proporcionais aos valores 
dos períodos médios de uma onda, isto é, possuem valores maiores nos meses de março e 
valores menores nos meses de setembro de 2003. 

A análise mensal dos dados granulométricos indica, no geral, uma grande 
homogeneidade nos resultados obtidos (acima de 90%), mostrando que não houve 
modificações no tamanho dos grãos em relação à sazonalidade (período de chuvas e 
período seco). Nos três perfis monitorados (P01, P02 e P03), tanto o pós-praia quanto o 
estirâncio, foram classificados pela média como areia fina a média. Apenas a antepraia é 
classificada como areia fina a muito fina. Segundo as classificações de Folk e Ward 
(1957) os três compartimentos apresentam a mesma classificação, ou seja, areia 
moderadamente selecionada, mesocúrtica, aproximadamente simétrica. De acordo com 
Larsonneur (1977) e Dias (1996), estas são classificados como areia litoclástica fina a 
muito fina, e de acordo com a modificação de nomenclatura proposta por Vital et al. 
(aceito), como areia siliciclástica fina a muito fina. Entretanto, foi observado que no 
Perfil 01 (Ponta do Tubarão) e no Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) nos 
compartimentos de antepraia, estas são areias muito finas e no Perfil 02 (Macau5), estas 
são areias finas. No Perfil 01 as areias da pós-praia e do estirâncio são finas a médias, 
enquanto nos demais perfis, as areias são finas. Dessa forma, o trecho de praia observado 
tem características ambientais e granulométricas que a caracterizam como uma praia de 
areias finas, sujeitas à erosão, e caso ocorra algum tipo de derramamento de óleo a 
limpeza deste trecho de praia será de difícil execução. 

A mesma homogeneidade é observada quando os perfis são analisados 
semestralmente. Apenas com o diferencial que no Perfil 02 em setembro e março de 2003 
essa apresentou areia grossa a média no estirâncio e na pós-praia. Entretanto, levando-se 
em consideração o ciclo lunar, observa-se que durante períodos de lua nova e cheia 
(sizígia), os sedimentos podem apresentar granulometria mais grossa quando comparado 
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ao período de quadratura, o que é plenamente justificado pela maior energia no período 
de sizígia. 

O resultado da análise morfoscópica dos grãos indicam que o grau de esfericidade é 
predominantemente esférico no período seco em todos os Perfis (01, 02 e 03), entretanto 
no período chuvoso, observa-se o predomínio de grãos sub-esférico no estirâncio dos 
Perfis 01 e 03 e na antepraia do Perfil 01. Quanto ao arredondamento, observa-se que no 
período seco os grãos são predominantemente sub-arredondados nos Perfis 01 e 02, e 
sub-angulosos no Perfil 03. Já no período chuvoso, os grãos são em sua maioria sub-
anguloso a anguloso no Perfil 01, Sub-arredondado no Perfil 02 e Sub-anguloso no Perfil 
03. As observações feitas quanto a sua textura superficial, indicam que no período seco, 
os grãos são predominantemente polidos nos três Perfis (01, 02 e 03). Enquanto no 
período chuvoso, no Perfil 03, os grãos apresentam-se graxosos na antepraia, polidos no 
estirâncio e foscos na pós-praia e nos Perfis 01 e 02 os grãos são predominantemente 
polidos. 

Quanto a sua composição, em geral mais de 90% dos grãos são constituídos por 
quartzo, ocorrendo subordinadamente micas, feldspatos, fragmentos de rocha e minerais 
pesados (< de 5% cada), bem como componentes bióticos. A quantificação do teor de 
carbonatos nos Perfil 01 (Ponta do Tubarão), Perfil 02 (Macau5) e Perfil 03 (Barra do 
Corta-Cachorro) nas amostras analisadas, não apresentou nenhuma correlação mensal em 
nenhum dos compartimentos de relevo de AP (antepraia), EST (estirâncio) e PP (pós-
praia). A quantidade de carbonato medida não ultrapassou os 29%, com uma média entre 
12 a 6%. O Perfil 01 apresentou as maiores concentrações e o Perfil 02, as menores 
concentrações. A quantidade de carbonato está relacionada à presença de sedimentos 
biogênicos (carapaças carbonáticas de moluscos), o que justifica o fato de que as maiores 
concentrações de carbonato encontram-se na antepraia e no estirâncio do Perfil 01, por 
ser a Ponta do Tubarão uma área protegida pelos bancos de areia propiciando a presença 
destes moluscos. As baixas concentrações de carbonatos no Perfil 02 podem estar 
relacionadas à corrente litorânea mais intensa que deslocaria mais facilmente o carbonato 
para outras áreas. Observa-se que em todos os períodos estudados (mensal, semestral, 
ciclo lunar), em geral, a antepraia apresentou maior porcentagem de carbonatos que o 
estirâncio, que por sua vez apresentou maior porcentagem de carbonato que a pós-praia. 
A matéria orgânica presente nos sedimentos é baixa. Entretanto teores mais elevados 
foram registrados na Barra do Corta-Cachorro (P03) em períodos de exposição do 
paleomangue. 

A média do volume de transporte de sedimentos longitudinal, obtidos a partir dos 
24 meses monitorados foi da ordem de 101 m3/dia no Perfil 02 (Macau5) e de 111 m3/dia
no Perfil 03. 

Quanto a morfodinâmica a área em estudo foi classificada como reflexiva (erosiva) 
nos meses de outubro a abril e como intermediária (instável) nos meses de maio a 
setembro, tanto no Perfil 02 (Macau5), como no Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). As 
observações realizadas durante as diferentes fases da lua mostraram que no período do 
ciclo lunar de março de 2002, no Perfil 02 a praia foi classificada como intermediária nas 
luas crescente e cheia, e como reflectiva nas luas minguante e nova, porém, o ataque das 
ondas manteve-se constante provocando uma erosão significativa. Na Barra do Corta-
Cachorro (P03) não houve variação nos aspectos ambientais e nem nos perfis praiais, 
sendo classificada como reflectiva nas quatro fases da lua. Durante o período do ciclo 
lunar de outubro de 2003 no Perfil 02, a praia foi classificada como intermediária durante 
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as fases da lua cheia e nova (sizígia) e como reflectiva nas fases minguante e crescente 
(quadratura). No Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro), a praia foi classificada como 
reflectiva nas quatro fases da lua, sendo constatada uma erosão de mais de 20 m. no pós-
praia.

Aplicando o modelo de Masselink e Turner (1999) para uma variação média de 
maré de sizígia de 3 m, o RTR (Relative Tide Range) obtido para as praias da área em 
estudo esteve na sua maior parte entre 4 e 15, permitindo classificá-las como praias 
mistas, denotando a influência das ondas e marés para a região. Em períodos de calmaria, 
presença de ventos fracos e ondas muito baixas (ex. Mês 06/2001; 12/2001 e 02/2002 ou 
períodos de lua crescente e minguante), o RTR foi maior que 15 (16-20), podendo atingir 
até 27 no ciclo lunar de março (lua de quadratura), em todos os perfis. Nestes casos, a 
praia é classificada como dominada por marés, observando-se a transição para planície de 
maré durante a maré baixa. 

Na zona submersa próxima à costa as linhas batimétricas apresentam na porção 
oeste da área um trend principal paralelo à linha de costa, enquanto que na porção leste,
apresentam complexidade morfológica influenciada pela Ponta do Tubarão. Na baixa-
mar é possível observar os bancos de areia expostos. Mar à dentro, é possível identificar 
uma região com declividade mais acentuada, que representa quebra da passagem do 
continente para a plataforma interna. Esse desnível é ocasionado pela ação das ondas e 
transporte de sedimentos pela deriva litorânea. Nas porções mais distais, é possível 
visualizar após a zona de quebra, um patamar mais plano, que se encontra separado por 
um desnível de cerca de 1 m. (entre as isóbatas de 2.2 a 3.2 m), com um trend principal
na direção N-S, podendo ser este controlado por algum fator tectônico (?). Nas 
proximidades da Ponta do Tubarão, observa-se um baixio seguido de elevações 
descontínuas, provocadas possivelmente pela dinâmica de abertura e fechamento da 
laguna interior. As fácies de sedimentos mais comuns na porção submersa são as areias 
silicibioclásticas e as areias biosiliciclásticas. Menos expressiva são as fácies de areias 
siliciclásticas e biosiliciclásticas. 

Os dados aqui obtidos constituem-se no primeiro monitoramento sistemático 
efetuado nesta área visando à caracterização do ambiente para o entendimento das causas 
da erosão costeira e evolução da linha de costa. Todos os dados coletados (brutos e 
processados) passam a integrar o bancos de dados da Rede N-NE de Monitoramento 
Ambiental de Áreas sob Influência da Industria Petrolífera (REDE 05/FINEP/CNPq/ 
CTPETRO/PETROBRAS) e serão disponibilizados para subsídios na tomada de decisão 
quanto à implantação de medidas que favoreçam a contenção dos poços petrolíferos em 
erosão. Além disso, em caso de acidente com derramamento de óleo, os mapas de 
sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo, gerados a partir dos dados deste 
trabalho são imprescindíveis na tomada de decisões para os planos de contingências 
nestas áreas de influência direta da indústria petrolífera. 

Entretanto, o conhecimento detalhado da interação terra-mar é necessário tendo em 
vista a complexidade hidrodinâmica da área estudada, em função das correntes de marés 
para o interior da laguna, que se encontra inserida na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Ponta do Tubarão e considerando a importância econômica desta área, onde 
estão localizados dois importantes campos petrolíferos, que demandam a prospecção e 
explotação destes recursos, bem como estudos de impacto ambiental decorrente destas 
atividades.
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Desta forma recomenda-se que dados hidrodinâmicos e topográficos sejam 
coletados por períodos mais longos e integrados a levantamentos geofísicos de alta 
resolução (batimetria, perfilador de subfundo, sonar de varredura lateral) na plataforma 
adjacente. Este tipo de informação fornecerá subsídios para avaliação do potencial, 
exploração e explotação do petróleo, emprego de instrumentos de pesquisa próximo ao 
fundo marinho, instalação de dutos e cabos submarinos, avaliação de risco geológico, 
pesquisa de habitats de recursos pesqueiros e de outros componentes da biodiversidade 
marinha, bem como, aprimoramento dos modelos evolutivos da zona costeira, que 
permitam orientar ações de gestão e monitoramento. 
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ANEXOS

ANEXO 01  - Planilha de nivelamento topográfico 

GEMMA-PPGG-UFRN 

DATA:   HORÁRIO: 
LOCAL:   LATITUDE:    LONGITUDE: 
EQUIPE TÉCNICA: 

ESTAÇÃO P.V. LEITURA P.R. COTA(mm) DISTÂNCIA(m) OBS. 
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ANEXO 02 – Planilha de nivelamento pós-campo 

GEMMA-PPGG-UFRN 

PERFIL:   LOCAL: 
DATA:   HORÁRIO: 
LATITUDE:   LONGITUDE: 
EQUIPE TÉCNICA: 

PONTO DISTÂNCIA (m) COTA (m) OBSERVAÇÕES 
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ANEXO 03 – Ficha de caracterização do ambiente praial 

GEMMA – PPGG – UFRN

PROJETO: 
LOCAL:              DATA:             HORA:             ALT. DA MARÉ:        TÉC. RESP.: 
COORDENADA: Latitude:          Longitude:          Altitude:

PÓS-PRAIA
Erosão: ( )sim ( )não  -  Deposição: ( )sim ( )não - Largura (m):___Interferência Antrópica: 
construção: ( ) pequena ( ) média ( )grande ( )outras. Vegetação:( )gramínia ( ) salsa de 
praia ( ) coqueiros ( )mangueiras ( )outras Sedimento: ( ) fino ( )médio ( ) grosso Minerais 
Pesados: ( )sim ( ) não Material Poluente: ( ) vidro ( ) plástico ( ) petróleo ( ) lixo orgânico ( 
) outros Corpo d’água: ( ) rio ( ) riacho ( ) lagoa ( )lago ( )maceió ( )outros. Dunas:( )sim( 
)não. Observações:__________________________________________________ 

ESCARPA DE BERMA 
Altura:__ Inclinação:__ Estrutura Sedimentar: ( )sim ( )não 
Obs.:_________________________________________________________

PRAIA (ESTIRÂNCIO) 
Erosão: ( )sim ( )não Largura: _________ Inclinação: _________ 
Interferência Antrópica: ( )espigão( )enrocamento( )muro de arrimo( )gabião( )outras 
Sedimento: ( )fino ( )médio ( )grosso Minerais Pesados: ( ) sim ( )não Estruturas 
Sedimentares: ( )marca de onda( )marcas de corrente( )canaletas ( )cúspides ( ) 
estratificações ( ) marcas de escorregamento ( )marcas de espraiamento( )outras.  Material 
Poluente:( )vidro ( )restos orgânicos ( )petróleo e derivados ( )outros 
Obs.:____________________________________________________________________

ANTEPRAIA 
Sedimento: ( )fino ( )médio ( )grosso Recifes: ( )coral ( ) arenito  Zona de Arrebentação: 
Largura:_____ Interferência Antrópica: ( )sim ( )não Tipo de Onda: ( )mergulhante ( ) 
deslizante ( )frontal ( )ascendente 
Obs.:____________________________________________________________________
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ANEXO 04 – Planilha de dados hidrodinâmicos 

GEMMA-PPGG-UFRN 

DATA:  HORA INÍCIO: HORA FIM:  ALT. DA MARÉ:  

PROJETO/PESQUISA:          
LOCAL DE OBSERVAÇÃO:         

OBSERVAÇÕES DE ONDA (fazer 10 observações consecutivas) 

ALTURA H (m) 

PERÍODO T (s) 

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA DAS ONDAS: TIPO DE ARREBENTAÇÃO:( ) 
  1)mergulhante 2)deslizante 3)frontal 4)ascendente 

VELOCIDADE DO VENTO (m/s):   DIREÇÃO DO VENTO:( » ) 
  1-N 2-NE 3-E 4-SE 5-S 6-SW 7-W 8-NW 0-Calmaria 

TEMP. ÁGUA (ºC):  TEMP. AR (ºC):  UMIDADE RELATIVA:  

DECLIVIDADE MÉDIA DO ESTIRÂNCIO: LARGURA:Faixa de Praia:   
Espraiamento:     Arrebentação:      
DISTÂNCIA ENTRE CÚSPIDES:         

VELOCIDADE DA CORRENTE LITORÂNEA (V= S/T)
T1:   T2:   T3:    
DIREÇÃO DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS:    

DIREÇÃO DA LINHA DE COSTA:      
______________________________________________________________
OBSERVAÇÕES GERAIS: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ANEXO 05 – Ficha do cálculo do parâmetro de DEAN 

GEMMA – PPGG - UFRN 

Perfil Hb 
(m)

T
(s)

Mz 
( )

Mz 
(mm)

WS
(mm.s)-1

WS
(m/s)

WS(m/s) 
xT(s) 

Hb(m)/ 
(WSxTs) 

Classificação 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Passo a Passo: 
- Perfil (pode ser Estação); 
- Hb (m) = altura média das ondas. Ex. 0,31. 
- T (s) = Período de onda. Ex.: 9,28 (é o dado de uma onda) 
- Mz (  ) = Tamanho do grão contido no estirâncio (em  - phi). Ex.: 1,8. 
- Mz (mm) = Tamanho do grão (fazer média).  Transformar  para mm. Ex.: d (mm) = 2 - ; d=2-1,8 = 0,29. 
- Ws (m/s) / Ws (mmS-1) = velocidade da queda do grão (ver tabela). 

Observações:
- 0,50 é areia média 
-  0,1 a 0,50 é areia fina a média 
- Ver Temperatura (na tabela é 24oC)
- Para transformar mm/s-1 para m/s, é só dividir por 1.000. 
- Como achar: 
 . Mz (mm) = 0,29 (esta é a posição na tabela) 
 . S = é o fator Shape 
 24oC ; S = esse valor pe o WS (mmS-1) = 25,8oC, que dividido por 1.000 = 0,0258. 
- WS (m/s) x T (s). Ex.: 0,0258 x 9,28 = 0,24 
-  = Hb/ Ws(m/s) x T (s)  (Fórmula de DEAN) 
- Se     1,5  =  praia é reflectiva (erosiva) 

 1,5 e  5,0 = praia é intermediária (estável) 
 5,0  = praia dissipativa (deposicional) 
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ANEXO 06 – Dados da Morfoscopia dos Grãos nos Perfis 01, 02 e 03, no período seco e no 
período chuvoso. 

Perfil 01 Perfil 02 Perfil 03 
GE ARR TS COMP GE ARR TS COMP GE ARR TS COMP

AP ESF
50%

S-ARR
48%

POL
56%

QZ ESF 
68%

S-ARR
64%

POL
59%

QZ ESF 
76%

S-ANG
62%

POL
54%

QZ

EST ESF
44%

S-ANG
44%

POL
46%

QZ ESF 
48%

ARRE
28%

POL
84%

QZ ESF 
66%

S-ARR
24%

POL
88%

QZ

17/11/01 
(período 
seco)

PP ESF
56%

S-ARR
54%

POL
74%

QZ ESF 
60%

S-ARR
58%

POL
66%

QZ ESF 
66%

S-ANG
76%

POL
56%

QZ

AP S-ESF
56%

S-ARR
36%

POL
76%

QZ ESF 
72%

S-ARR
58%

POL
70%

QZ ESF 
74%

S-ANG
56%

GRAX
40%

QZ

EST S-ESF
80%

ANG
40%

POL
40%

QZ ESF 
80%

S-ARR
76%

POL
92%

QZ S-
ESF
76%

S-ANG
60%

POL
60%

QZ

27/03/02 
(período 
chuvoso) 

PP ESF
76%

S-ANG
70%

POL
72%

QZ ESF 
76%

S-ANG
70%

POL
72%

QZ ESF 
76%

S-ANG
60%

FOS
50%

QZ

Legenda: GE = Grau de Esfericidade; ARR = Arredondamento; TS = Textura Superficial; 
ESF = Esférico; S-ESF = Sub-Esférico; S-ARR = Sub-Arredondado; S-ANG = Sub-
Anguloso; ANG = Anguloso; ARRE = Arredondado; POL = Polido; GRAX – Graxoso; 
FOS = Fosco. 
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ANEXO 07 - Volume de transporte longitudinal de sedimentos ao longo do Perfil 02 
(M5), no período mensal de outubro de 2000 a setembro de 2002. 

Perfil 02 Mês/Ano 
H

(Altura significativa 
de uma onda, em 

metros)

b

(ângulo de incidência da onda, 
em graus) 

Qs
(volume transportado, em 

m3/dia) 

Outubro/2000 0,23 25º 28,07 
Novembro/2000 0,69 0º 659,53 
Dezembro/2000 0,42 15º 61,08 
Janeiro/2001 0,30 10º 6,27 
Fevereiro/2001 0,42 25º 93,59 
Março/2001 0,41 3º 12,16 
Abril/2001 0,29 0º 116,50 
Maio/2001 0,56 0º 434,42 
Junho/2001 0,13 0º 23,41 
Julho/2001 0,40 15º 55,40 
Agosto/2001 0,27 15º 25,24 
Setembro/2001 0,30 20º 40,07 
Outubro/2001 0,40 18º 65,14 
Novembro/2001 0,50 10º 59,21 
Dezembro/2001 0,17 10º 6,84 
Janeiro/2002 0,30 6º 21,31 
Fevereiro/2002 0,16 0º 35,46 
Março/2002 0,22 0º 67,05 
Abril/2002 0,23 15º 18,32 
Maio/2002 0,33 0º 150,85 
Junho/2002 0,30 15º 31,17 
Julho/2002 0,40 0º 221,64 
Agosto/2002 0,26 10º 16,01 
Setembro/2002 0,36 0º 179,53 

MÉDIA 
  101,18 m3/dia
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ANEXO 08 – Volume de transporte longitudinal de sedimentos ao longo do Perfil 03 
(BCC), no período mensal de outubro de 2000 a setembro de 2002. 

Perfil 02 Mês/Ano 
H

(Altura significativa 
de uma onda, em 

metros)

b

(ângulo de incidência da onda, 
em graus) 

Qs
(volume transportado, em 

m3/dia) 

Outubro/2000 0,25 19º 26,65 
Novembro/2000 0,72 20º 230,79 
Dezembro/2000 0,38 15º 50,00 
Janeiro/2001 0,21 10º 10,44 
Fevereiro/2001 0,40 45º 110,82 
Março/2001 0,41 20º 74,83 
Abril/2001 0,69 0º 659,53 
Maio/2001 0,55 0º 419,05 
Junho/2001 0,12 10º 3,41 
Julho/2001 0,29 20º 37,44 
Agosto/2001 0,32 10º 24,25 
Setembro/2001 0,30 30º 53,99 
Outubro/2001 0,38 19º 61,58 
Novembro/2001 0,51 22º 125,15 
Dezembro/2001 0,18 16º 11,89 
Janeiro/2002 0,34 0º 160,14 
Fevereiro/2002 0,13 0º 23,41 
Março/2002 0,24 24º 2,96 
Abril/2002 0,24 0º 79,79 
Maio/2002 0,40 0º 221,64 
Junho/2002 0,37 0º 189,64 
Julho/2002 0,36 10º 30,69 
Agosto/2002 0,26 4º 6,52 
Setembro/2002 0,35 15º 42,42 

MÉDIA 
  110,71 m3/dia
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ANEXO 09a - Tabela do cálculo do parâmetro de DEAN ( ) (1973) e Classificação 
morfodinâmica, segundo Wrigth & Short (1984), no período Mensal, no Perfil 02 (Macau5) 

Data Hb 
(m)

T
(s)

MZ 
( )

MZ 
(mm)

S
(m/s)

S
(mm/s-1)

S(m/s)
XT(s) 

HB(m)
S m/s)xT(s) =

Classificação 

25/10/00 0.24 6.20 2.57 0.1684 28.0 0.028 0.1736 1.38 R 
26/11/00 0.70 4.91 2.18 0.2207 28.0 0.028 0.1375 5.09 D 
24/12/00 0.43 5.30 1.02 0.4931 28.0 0.028 0.1484 2.89 I 
24/01/01 0.31 5.04 2.08 0.2365 28.0 0.028 0.1411 2.19 I 
23/02/01 0.43 4.86 2.01 0.2483 28.0 0.028 0.1361 3.16 I 
24/03/01 0.42 5.10 2.23 0.2132 28.0 0.028 0.1428 2.94 I 
23/04/01 0.30 7.08 2.13 0.2285 28.0 0.028 0.1982 1.51 I 
22/05/01 0.56 3.26 0.14 0.9075 83.8 0.0838 0.2732 2.05 I 
22/06/01 0.13 4.28 0.23 0.8526 83.8 0.0838 0.3587 0.36 R 
21/07/01 0.41 4.01 2.21 0.2161 28.0 0.028 0.1123 3.65 I 
19/08/01 0.28 4.58 2.10 0.2332 28.0 0.028 0.1282 2.18 I 
16/09/01 0.31 3.63 2.03 0.2449 28.0 0.028 0.1016 3.05 I 
16/10/01 0.40 4.08 0.70 0.6156 83.8 0.0838 0.3419 1.17 R 
16/11/01 0.51 3.89 0.71 0.6113 83.8 0.0838 0.3260 1.56 I 
14/12/01 0.18 4.29 1.66 0.3164 28.0 0.028 0.1201 1.49 R 
13/01/02 0.31 4.69 0.19 0.8766 83.8 0.0838 0.3930 0.78 R 
13/02/02 0.16 4.95 1.75 0.2973 28.0 0.028 0.1386 1.15 R 
13/03/02 0.22 5.29 2.08 0.2365 28.0 0.028 0.1481 1.48 R 
12/04/02 0.24 6.41 3.06 0.1199 28.0 0.028 0.1795 1.34 R 
11/05/02 0.34 3.52 2.12 0.2300 28.0 0.028 0.0986 3.45 I 
10/06/02 0.30 7.45 2.11 0.2316 28.0 0.028 0.2086 1.44 R 
09/07/02 0.41 4.05 2.16 0.2238 28.0 0.028 0.1134 3.62 I 
07/08/02 0.27 5.02 2.65 0.1593 28.0 0.028 0.1406 1.92 I 
06/09/02 0.37 3.90 2.13 0.2285 28.0 0.028 0.1092 3.39 I 

Legenda: Hb (m) = altura média das ondas, em metros; T (s) = período de uma onda, em segundos; Mz ( ) = 
tamanho do grão contido no estirâncio, em phi; Mz (mm) = tamanho do grão contido no estirâncio, em milímetros; 
WS (m/s) = velocidade da queda do grão, em metros por segundos;  = parâmetro de Dean; R = Reflectiva; I = 
Intermediária; D = Dissipativa. 



Tese de Doutorado – PPGG/UFRN (Chaves, M. S., 2005) Anexos 

112

ANEXO 09b – Tabela do cálculo do parâmetro de DEAN ( ) (1973) e Classificação 
morfodinâmica, segundo Wrigth & Short (1984), no período Mensal, no Perfil 03 (Barra do 
Corta-Cachorro).

Data Hb 
(m)

T
(s)

MZ 
( )

MZ 
(mm)

S
(m/s)

S
(mm/s-1)

S(m/s) 
XT(s) 

HB(m)
S(m/s)xT(s)

Classificação

25/10/00 0.25 5.81 2.68 0.1560 28.0 0.028 0.1627 1.54 I 
26/11/00 0.72 4.54 3.04 0.1216 28.0 0.028 0.1271 5.66 D 
27/12/00 0.39 4.67 3.02 0.1233 28.0 0.028 0.1308 2.98 I 
24/01/01 0.22 5.07 2.09 0.2349 28.0 0.028 0.1420 1.55 I 
23/02/01 0.41 4.71 3.10 0.1166 28.0 0.028 0.1318 3.11 I 
24/03/01 0.42 5.90 3.12 0.1150 28.0 0.028 0.1652 2.54 I 
23/04/01 0.69 8.01 3.18 0.1103 28.0 0.028 0.2243 3.08 I 
22/05/01 0.56 3.34 3.18 0.1103 28.0 0.028 0.0935 5.99 D 
22//06/01 0.13 3.87 3.18 0.1103 28.0 0.028 0.1084 1.19 R 
21/07/01 0.29 4.68 3.18 0.1103 28.0 0.028 0.1310 2.21 I 
19/08/01 0.33 4.35 3.14 0.1134 28.0 0.028 0.1218 2.71 I 
16/09/01 0.30 4.21 3.00 0.1125 28.0 0.028 0.1179 2.54 I 
16/10/01 0.38 3.55 3.11 0.1158 28.0 0.028 0.0994 3.82 I 
16/11/01 0.51 4.36 2.11 0.2316 28.0 0.028 0.1221 4.18 I 
14/12/01 0.18 4.76 2.71 0.1528 28.0 0.028 0.1333 1.35 R 
13/01/02 0.35 6.24 2.69 0.1550 28.0 0.028 0.1747 2.01 I 
13/02/02 0.14 5.43 3.18 0.1103 28.0 0.028 0.1520 0.92 R 
13/03/02 0.25 6.15 3.19 0.1096 28.0 0.028 0.1722 1.45 R 
12/04/02 0.25 7.71 3.19 0.1096 28.0 0.028 0.2159 1.16 R 
11/05/02 0.41 3.39 2.17 0.2222 28.0 0.028 0.0949 4.32 I 
10/06/02 0.37 7.46 3.21 0.1081 28.0 0.028 0.2089 1.77 I 
09/07/02 0.36 4.31 3.08 0.1183 28.0 0.028 0.1207 2.98 I 
07/08/02 0.26 4.85 3.18 0.1103 28.0 0.028 0.1358 1.91 I 
06/09/02 0.35 3.71 3.11 0.1158 28.0 0.028 0.1039 3.37 I 

Legenda: Hb (m) = altura média das ondas, em metros; T (s) = período de uma onda, em segundos; Mz ( ) = 
tamanho do grão contido no estirâncio, em phi; Mz (mm) = tamanho do grão contido no estirâncio, em milímetros; 
WS (m/s) = velocidade da queda do grão, em metros por segundos;  = parâmetro de Dean; R = Reflectiva; I = 
Intermediária; D = Dissipativa. 
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ANEXO 10a – Tabela do cálculo do parâmetro de DEAN ( ) (1973) e Classificação 
morfodinâmica, segundo Wrigth & Short (1984), no período semestral de março de 2003 e 
setembro de 2003, nos Perfil 02 (Maca5) e Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro). 

 Hb 
(m)

T
(s)

Mz 
( )

Mz 
(mm)

WS
(m/s)

WS
(mm.s)-1

WS(m/s)-1
xT(s)

Hb(m)/
(WSm/s-1xTs)

Classificação

Março/2003 
Perfil 02 

0,10 4,68 1,79 0,289 83,8 0,083 0,388 0,25 Reflectiva 

Setem./2003
Perfil02 

0,14 4,18 1,22 0,429 83,8 0,083 0,346 0,40 Reflectiva 

Março/2003 
Perfil 03 

0,15 5,88 1,37 0,386 83,8 0,083 0,488 0,30 Reflectiva 

Setem./2003
Perfil 03 

0,35 4,06 1,37 0,386 83,8 0,083 0,336 1,04 Reflectiva 

Legenda: Hb (m) = altura média das ondas, em metros; T (s) = período de uma onda, em segundos; Mz ( ) = 
tamanho do grão contido no estirâncio, em phi; Mz (mm) = tamanho do grão contido no estirâncio, em milímetros; 
WS (m/s) = velocidade da queda do grão, em metros por segundos;  = parâmetro de Dean. 
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ANEXO 10b – Tabela do cálculo do parâmetro de DEAN ( ) (1973) e Classificação 
morfodinâmica, segundo Wrigth & Short (1984), no ciclo lunar de março de 2002, no Perfil 
02 (Macau5) 

 Hb 
m

T
(s)

Mz 
( )

Mz 
(mm)

WS
(m/s)

WS
(mm.s)-1

WS(m/s)-1

xT(s)
Hb(m)
/(WSm/s-1xTs)

Classificação

27/03 0,50 8,41 0,52 0,69 83,8 0,083 0,69 0,72 R
28/03 0,46 8,55 1,41 0,37 83,8 0,083 0,70 0,65 R
29/03 0,56 5,57 2,80 0,14 28,0 0,028 0,15 3,73 I
04/03 0,11 6,30 2,52 0,17 28,0 0,028 0,17 0,64 R
05/03 0,34 5,88 1,46 0,36 83,8 0,083 0,48 0,70 R
06/03 0,11 5,00 0,75 0,59 83,8 0,083 0,41 0,26 R
12/03 0,44 5,46 0,77 0,58 83,8 0,083 0,45 0,97 R
13/03 0,22 5,28 1,83 0,28 83,8 0,083 0,43 0,51 R
14/03 0,30 5,43 1,23 0,42 83,8 0,083 0,45 0,66 R
20/03 0,29 5,20 1,48 0,35 83,8 0,083 0,43 0,67 R
21/03 0,20 5,99 1,53 0,34 83,8 0,083 0,49 0,40 R
22/03 0,95 3,30 1,53 0,34 83,8 0,083 0,27 3,51 I

Legenda: R = reflectiva ou erosiva; I = intermediária ou estável; D = dissipativa ou deposicional 
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ANEXO 10c – Tabela do cálculo do parâmetro de DEAN ( ) (1973) e Classificação 
morfodinâmica, segundo Wrigth & Short (1984), no ciclo lunar de outubro de 2003, no 
Perfil 02 (Macau5) 

Perfil 
02

Hb
m

T
(s)

Mz 
( )

Mz 
(mm)

WS
(M/S)

WS
(mm.s)-1

WS(m/s)-1

xT(s)
Hb(m)

/(WSm/s-1xTs)
Classificação

09/10 0,19 3,58 1,74 0,29 83,8 0,083 0,29 0,65 R
10/10 0,19 3,91 2,57 0,16 28,0 0,028 0,10 1,90 I
11/10 0,16 3,71 2,50 0,176 28,0 0,028 0,10 1,60 I
17/10 0,24 3,43 2,07 0,238 83,8 0,083 0,28 0,85 R
18/10 0,23 3,43 2,62 0,162 28,0 0,028 0,09 2,55 I
19/10 0,33 3,29 2,62 0,162 28,0 0,028 0,09 3,66 I
24/10 0,33 5,42 2,54 0,171 28,0 0,028 0,15 2,20 I
25/10 0,29 5,18 2,30 0,20 28,0 0,028 0,14 2,07 I
26/10 0,44 4,72 2,30 0,20 28,0 0,028 0,13 3,38 I
01/10 0,21 6,97 2,09 0,23 83,8 0,083 0,57 0,36 R
02/10 0,19 6,07 2,32 0,200 28,0 0,028 0,16 1,18 R
03/10 0,13 5,15 2,78 0,145 28,0 0,028 0,14 0,92 R

Legenda: R = reflectiva ou erosiva; I = intermediária ou estável; D = dissipativa ou deposicional 
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ANEXO 10d – Tabela do cálculo do parâmetro de DEAN ( ) (1973) e Classificação 
morfodinâmica, segundo Wrigth & Short (1984), no ciclo lunar de março de 2002, no Perfil 
03 (Barra do Corta-Cachorro) 

Perfil 
03

Hb
m

T
(s)

Mz 
( )

Mz 
(mm)

WS
(m/s)

WS
(mm.s)-1

WS(m/s)-1

xT(s)
Hb(m)
/(WSm/s-1xTs)

Classificação

27/03 0,38 7,2
6

0,52 0,39 83,8 0,083 0,60 0,63 R

28/03 0,36 7,5
4

2,06 0,23 83,8 0,083 0,62 0,58 R

29/03 0,53 8,6
2

1,32 0,40 83,8 0,083 0,71 0,74 R

04/03 0,13 9,1
0

1,46 0,36 83,8 0,083 0,75 0,17 R

05/03 0,14 13,
06

1,57 0,33 83,8 0,083 1,08 0,12 R

06/03 1,10 10,
22

1,38 0,38 83,8 0,083 0,84 1,30 R

12/03 0,37 4,9
8

1,33 0,39 83,8 0,083 0,41 0,90 R

13/03 0,25 6,1
5

2,09 0,23 83,8 0,083 0,51 0,49 R

14/03 0,29 6,5
5

1,36 0,38 83,8 0,083 0,54 0,53 R

20/03 0,37 6,1
2

1,49 0,35 83,8 0,083 0,50 0,74 R

21/03 0,25 9,1
7

1,37 0,38 83,8 0,083 0,76 0,32 R

22/03 0,11 5,4
7

1,48 0,35 83,8 0,083 0,45 0,24 R

Legenda: R = reflectiva ou erosiva; I = intermediária ou estável; D = dissipativa ou deposicional 
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ANEXO 10e – Tabela do cálculo do parâmetro de DEAN ( ) (1973) e Classificação 
morfodinâmica, segundo Wrigth & Short (1984), no ciclo lunar de outubro de 2003, no 
Perfil 03 (Barra do Corta-Cachorro) 

Perfil 
03

Hb
m

T
(s)

Mz 
( )

Mz 
(mm)

WS
(m/s)

WS
(mm.s)-1

WS(m/s)-1

xT(s)
Hb(m)
/(WSm/s-1xTs)

Classificação

09/10 0,20 3,93 1,65 0,31 83,8 0,083 0,32 0,62 R
10/10 0,22 3,95 1,87 0,27 83,8 0,083 0,32 0,68 R
11/10 0,19 3,96 1,67 0,31 83,8 0,083 0,32 0,59 R
17/10 0,32 3,12 2,13 0,22 83,8 0,083 0,25 1,28 R
18/10 0,33 4,55 1,49 0,35 83,8 0,083 0,37 0,89 R
19/10 0,35 4,68 1,77 0,29 83,8 0,083 0,38 0,92 R
24/10 0,28 4,77 1,54 0,34 83,8 0,083 0,39 0,71 R
25/10 0,43 4,15 1,38 0,38 83,8 0,083 0,34 1,26 R
26/10 0,37 4,57 1,36 0,38 83,8 0,083 0,37 1,00 R
01/10 0,18 6,77 1,74 0,29 83,8 0,083 0,56 0,32 R
02/10 0,31 6,83 1,46 0,36 83,8 0,083 0,56 0,55 R
03/10 0,22 5,38 1,84 0,27 83,8 0,083 0,44 0,50 R

Legenda: R = reflectiva ou erosiva; I = intermediária ou estável; D = dissipativa ou deposicional 


