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Ao estrondo de Vosso trovão estremeceram. Elevaram-se as montanhas, sulcaram-se os vales, nos

lugares em que Vós lhes determinastes”.
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RESUMO

Esta dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida na área do

complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras, litoral sul oriental do Estado do

Rio Grande do Norte. Os objetivos principais foram o reconhecimento estratigráfico em

detalhe dos depósitos lagunares e as relações da dinâmica costeira na sedimentação dos

mesmos; e a análise morfo-dinâmica do área do complexo lagunar e adjacências. Para tal,

foi adotada uma metodologia interdisciplinar, na qual foram associados dados de

geomorfolgia, morfo-tectônica e sedimentologia. Os estudos sedimentológicos contaram

com amostragem envolvendo técnicas de testemunhagem por vibração nas referidas

lagunas, utilizando-se o sistema vibracore.

O referido complexo lagunar é constituído por um sistema de três lagunas que

interagem através de dois canais artificiais, Boqueirão e Surubajá. A laguna de Guaraíras,

a mais expressiva em extensão areal, corresponde à zona de estuário dos rios Trairí e

Jacu. A carga sedimentar trazida por esses rios é fortemente retrabalhada pelas correntes

de maré, formando uma importante trama de canais e barras arenosas no interior da

laguna e próximo ao canal de ligação desta com o mar.

O registro litológico na área é de idade cenozóica, estando representado pelas

rochas sedimentares siliciclásticas da Formação Barreiras (arenitos diversos, argilitos e

conglomerados), e por arenitos praiais (beach rocks), bem como por sedimentos

siliciclásticos associados à dinâmica fluvial (aluviões), de planície de maré (argilas e

barras arenosas), e costeira (areias de praia e de dunas antigas e atuais).

Dentre os aspectos geomorfológicos reconhecidos, estão os elementos ligados aos

ambientes continental (bacias de drenagens dos rio Trairí, Baldum e Jacu, tabuleiro

costeiro suportado pela Formação Barreiras), e transicional (complexo lagunar, campos

de dunas, falésias, canais de maré e linhas de beach rochs).

A análise morfotectônica evidencia uma estruturação afetando os sedimentos da

Formação Barreiras, com dois sets de lineamentos principais: SW-NE e SE-NW. As

anomalias na rede drenagem estão diretamente associadas à essa trama de falhas/fraturas,

as quais controlam e compartimentam os baixos cursos dos rios Trairí e Jacu e, pelo

menos, parte dos cursos de seus principais afluentes. As Lagunas Nísia Floresta, Papeba e

Guaraíras exibem forte controle da sua morfologia segundo a direção desses lineamentos.
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Do ponto de vista dos depósitos lagunares, as análises sedimentológicas refletem

uma distribuição de sedimentos relacionada à interação dos processos fluviais e marinhos

que atuam na referida área. Os depósitos correlatos evidenciam características texturais

essencialmente microclásticas, de águas pouco profundas, e com correntes de moderada a

baixa energia.

De um modo geral, o complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras constitui

um conjunto intimamente interligado, que sofreu importantes mudanças, em tempos

históricos e que se refletem até os dias atuais. Além dos fatores naturais que atuam nesse

sistema, deve-se considerar ainda a intervenção antrópica, que tem se manifestado de

maneira crescente nos últimos anos.
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ABSTRACT

This dissertation presents the results of research developed in the Nísia Floresta-

Papeba-Guaraíras Lagoon Complex, located on the south coast of the Rio Grande do

Norte State.  The main objectives of this dissertation were the stratrigraphic

characterization, in detail scale, of the and the coastal dynamics study of the lagoonal

deposits sedimentation, as well as the morpho-dynamic analysis of the area. Therefore, an

interdisciplinary methodology was adopted, in which all sedimentological, morpho-

tectonic and geomorphological data were integrated.  Vibracore up to 4m in length were

carried out in the lagoons.

The referred lagoon complex made of a system of three lagoons that interact

through two artificial channels, named Boqueirão and Surubajá.  The Guaraíras lagoon,

the  largest one in the system, corresponds to the estuary zone of the Trairi and Jacu

rivers.  The sedimentary load brought by these rivers is strongly reworked by tide

currents, forming an important net-work of channels and sandy bars inside this lagoon

and close to its channel connection with the sea.

The stratigraphic units of the area are Cenozoic in age, and are represented by

sedimentary rocks of the Barreiras Formation (sandstones, mudstones and

conglomerates) and by rocks beach, as well as by siliciclastics sediments related with the

fluvial dynamics of tide plain (clay and sandy bars), and coast (sand dunes and beaches).

Among the recognized geomorphologic aspects, there are the elements associated

with continental enviroments (drainage basins of the Trairi, Baldum and Jacu rivers,

coastal tableland supported by the Barreiras Formation), and transitional environments

(lagoon complex, dune fields, cliffs, tidal channels and beach rocks lines).

The morphotectonic analysis indicates that fauts affect Barreiras Formation

sedimentary rocks, with two sets of main lineaments: SW-NE and SE-NW.  The

anomalies in the drainage net are directly associated with these fault/fracture system,

which control and subdivede the low courses of the Trairi and Jacu rivers, at least a tail of

their flowing principal courses.  The Nísia Floresta, Papeba and Guaraíras lagoons

present strong morphological control according to the lineament directions.
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Taking into account the lagoonal deposits, the sedimentological analyses reflect a

sediment distribution related to the interaction of the fluvial and sea processes that act in

the study area.  The correlated deposits show textural mainly microclastic characteristics

of shallow waters, and of currents of low to moderate energy.

In general, the Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras lagoon Complex, constitutes a

very intrinsec group, that undewent important changes in historical times that are

reflected in the currents clays.  Inaddition to the natural processes that act in this system,

we should take into account the antrohopic intervention, which have increased in the past

years.
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1
INTRODUÇÃO

1.1-APRESENTAÇÃO

Inserido numa paisagem costeira recente, no litoral sul oriental do estado do Rio

Grande do Norte, o complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras é caracterizado

pela complexidade de suas feições morfológicas decorrentes da sua evolução

paleogeográfica no Quaternário. É constituído por um sistema de três lagunas que

interagem através dos canais de Boqueirão e Surubajá. A mais expressiva das três

lagunas, Guaraíras, corresponde à zona de estuário de dois importantes rios do litoral

oriental do estado: Jacu e Trairí

O referido complexo, de um modo geral, vem sofrendo modificações constantes

em termos de suas características originais, não apenas com relação aos processos de

sedimentação, como também, de suas condições ambientais.  Nos últimos anos, vem

apresentando um forte potencial de desenvolvimento e consequentemente, um

crescimento considerável na sua taxa de ocupação. A expansão territorial, sem um

planejamento consubstanciado nas limitações e potencialidades dos recursos naturais,

pertinentes aos meios físicos e bióticos e nas condições sócio-econômicas, tem acarretado

a aplicação de medidas emergenciais na região, que no geral, funcionam como paleativos

e sem nenhum caráter preventivo.

Neste contexto, foi realizado um estudo da morfo-dinâmica atual do referido

complexo lagunar e região costeira adjacente, considerando-se também, além dos

processos naturais que vêm atuando na evolução desse sistema, a possível superposição

da intervenção antrópica. Esta dissertação corresponde à etapa final do curso

desenvolvido no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica -

PPGG da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, com vistas à obtenção

do título de Mestre.
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1.2– PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA E OBJETIVOS

Estudos sistemáticos sobre o litoral oriental potiguar vêm sendo conduzidos desde

o início da década de 60, muito embora, os depósitos holocênicos, bem como suas formas

resultantes, seja de processos costeiros e/ou neotectônicos, ainda necessitem de estudos

mais detalhados. A existência de sistemas lacustres-lagunares neste litoral, tem chamado

a atenção de alguns pesquisadores, seja no âmbito hidrogeológico, estrutural,

geomorfológico ou ambiental. Estas lagunas foram motivo de estudo em detalhe nas

décadas de 70 e 80 (Carvalho 1978, Silveira 1981 e Carvalho 1982), embora tenha sido

dado atenção apenas aos sedimentos superficiais (profundidade máxima de

aproximadamente 0,50 metros). Atualmente, volta-se a atenção sobre esta região devido à

forte pressão antrópica, representada pelas tradicionais atividades de pesca e aquacultura,

a crescente demanda turística e consequente urbanização da região.

Além disso, certas atividades antropogênicas na bacia de drenagem têm o efeito de

modificar o processo natural de transporte de sedimentos do continente para as zonas

costeiras. Por exemplo, desmatamentos, atividades de mineração superficial, agricultura e

urbanização aumentam o volume dos sedimentos resultante dos processos de erosão. Por

outro lado, barragens e canalizações ao longo dos rios funcionam como ambientes de

acumulação para estes sedimentos, diminuindo o volume da carga sedimentar e

provocando aceleração nos processos de erosão costeira.

Recentemente, as investigações propostas revelaram que o tema carece de novos

estudos à luz de técnicas mais modernas, reforçadas por abordagens mais elaboradas de

análise da paisagem, que permitam situar os processos recentes e seus depósitos

correlatos no contexto geodinâmico dessa região do litoral potiguar.

Esta pesquisa vem ao encontro da  necessidade de conhecimento científico dessa

região, mais particularmente, da área do complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-

Guraíras, hoje enquadrada como uma Àrea de Proteção Ambiental – APA, tendo como

objetivos primordiais: (1) o reconhecimento estratigráfico (em detalhe) desses depósitos

lagunares e as relações da dinâmica costeira nos processos de sedimentação dos mesmos;

(2) a análise morfo-dinâmica da área do complexo lagunar e região costeira adjacente.

Constitui-se, portanto, no primeiro trabalho a caracterizar verticalmente, em escala de
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detalhe, os sedimentos de fundo das referidas lagunas, imprescendível ao entendimento

da evolução, monitoramento e planejamento ambiental e territorial desta área.

1.3 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS E SÓCIO-ECONÔMICOS

A região estudada situa-se a sul da cidade de Natal – RN, litoral oriental do Estado

do Rio Grande do Norte (Figura 1.1), envolvendo parcialmente os Municípios de Nísia

Floresta, Senador Georgino Avelino, Arês, Goianinha e Tibau do Sul – RN, e abrangendo

uma área de aproximadamente 225 km2. O acesso a mesma compreende um sistema de

rodovias federais (BR-101), estaduais (RN-063, RN-002, etc.) e municipais (RM-080,

RM-304, RM-212, RM-102, entre outras) pavimentadas ou não, bem como estradas

carroçáveis e veredas que cortam a área em questão.

  Figura 1.1 – Mapa de localização geográfica da área do trabalho.
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Os principais fatores que influenciam o clima da área estão ligados à sua

localização geográfica, favorecendo a um clima descrito, segundo a classificação de

Köppen, como As’ – quente e úmido. É caracterizado por apresentar duas estações

pluviométricas bem definidas: uma seca (meses de setembro a fevereiro) e outra chuvosa

(meses de março a agosto).  A pluviometria anual é relativamente alta, atingindo uma

média de aproximadamente 1.250 mm/ano. Os ventos apresentam uma predominância no

quadrante sudeste (ventos úmidos), no verão predominam os contra-alísios e os alísios, os

quais não têm condições de penetrar muito além do litoral. A temperatura é amena com

oscilações em torno de 270C de média anual, com uma insolação média anual de 2.954

horas e umidade relativa do ar normalmente apresentando-se em patamares iguais ou

superiores a 75% (segundo dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN –

EMPARN, apud Lucena 1999).

O relevo da área é caracterizado por dois domínios morfológicos bem distintos: os

platôs do litoral leste (domínio dos tabuleiros), e seus vales encaixados (incluindo as

várzeas, terraços fluviais e os ambientes lagunares), não ultrapassando os 150 metros de

altitude. Esses platôs compreendem superfícies de aplainamento, correspondentes ao

domínio dos sedimentos da Formação Barreiras. Limita-se a oeste com o embasamento

cristalino e a leste estendem-se até a costa, por vezes, são interrompidos abruptamente

formando falésias. No geral, são superfícies planas a suavemente onduladas com declives

entre 0 e 5%, exceto próximo as linhas de drenagens onde estes são consideravelmente

mais acentuados; o outro domínio corresponde a área litorânea, envolvendo

principalmente os mangues, os cordões de dunas e as praias.

A região do complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras está inserida

entre as bacias hidrogáficas dos rio Trairí e Jacu. A bacia do rio  Trairí possui cerca de

2.834 km2 de área e abrange parte das regiões agreste e litoral leste do Estado, cortando a

área com direção aproximada E-W. O rio Trairí apresenta um leito maior que pode atingir

até 4 km de largura no seu baixo curso, desaguando a NW da lagoa de Nísia Floresta. O

rio Jacu também é oriundo de regiões cristalinas, perene, de curso regular, desembocando
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na extremidade sul da laguna de Guaraíras. Forma uma vasta planície aluvionar,

atravessando a área com direção SW-NE e propiciando a formação de extensos

manguezais.

A perenização dos rios e riachos locais principalmente nos seus baixos cursos,

decorre basicamente do índice pluviométrico relativamente elevado e contribuições

subterrâneas. A ausência de estações hidrométricas em operação na área, não permite o

conhecimento das descargas, bem como suas variações sazonais e interanuais.

A cobertura vegetal da área é representada, principalmente, pelas seguintes

variedades: mata atlântica, apresentando formações descontínuas porém densas. É  bem

representada pelo pau d’arco com as variedades rôxo, amarelo, e rosa; pau  brasil,  pau

ferro, peroba, sucupira e muitas outras essências de grande porte. Surgem então,

interrompendo a mata atlântica, núcleos arbustivos característicos do cerrado,

destacando-se o arrebenta boi, mangabeira, alecrim do campo, mameleiro, velame, muricí

do tabuleiro, entre outras.

Próximo as dunas, a representação arbórea volta a predominar até onde uma

cobertura vegetal rasteira assume as características do ambiente litorâneo, composta por

vegetação fixadora de dunas, árvores de pequeno porte, gramíneas e ciperáceas,

destacando-se, a salsa de praia, a Remirea marítica (espécie de gramínea fixadora de

dunas), o coqueiro, e o cajueiro. A mata de manguezais, aparece nas desembocaduras dos

principais rios, em locais de ação das marés, predominando os tipos  mangue canoé,

mangue sapateiro, salsa marítima, orelha de burro, entre outros.

A área apresenta uma atividade sócio-econômica ligada, principalmente, às

atividade de agricultura, através do cultivo da cana-de-açúcar, frutíferas e hortaliças; a

pecuária, para corte e produção leiteira; aquacultura, com criações de camarões, peixes,

ostras e caranguejos. A atividade econômica, porém, que vem tomando grande impulso

nos últimos anos, é o turismo. Este passou a representar uma importante fonte de

arrecadação local, a qual tem se destacado principalmente na laguna de Guaraíras e nas

praias de Tibau do Sul e Pipa.



CAPÍTULO 2
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2
ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar os objetivos propostos, procurou-se desenvolver uma metodologia

interdisciplinar, na qual foram associados dados de geomorfologia, morfo-tectônica e

sedimentologia. Os estudos sedimentológicos foram conduzidos através de metodologias,

técnicas e equipamentos específicos para ambientes sedimentares recentes.

Na primeira etapa foi investigado e compilado o acervo bibliográfico existente,

visando a fundamentação teórica, explorando principalmente os aspectos geológicos,

geomorfológicos, estruturais e sedimentológicos, de âmbito regional e da área em apreço,

bem como a definição das ferramentas de estudos a serem utilizadas; a revisão

bibliográfica foi estendida durante todas as etapas subsequentes.

A Segunda etapa incluiu a coleta de dados de natureza qualitativa e quantitativa

através da análise de carta topográfica (SUDENE, 1971 SB.25-Y-A-II: Folha São José do

Mipibu, escala 1:100.000), mapas fotointerpretados (fotografias aéreas nas escalas de

1:40.000 e 1:70.000, referentes aos anos de 1969 e 1979 e 1988), e produtos de sensores

remotos, objetivando a caracterização dos principais domínios morfo-tectônicos, padrões

e anomalias de drenagem (tanto no contexto da cobertura sedimentar como no

embasamento cristalino adjacente), além do reconhecimento geral dos diferentes

ambientes deposicionais e feições sedimentares associadas. Essas informações seviram

de base para a análise morfo-tectônica da área.

As atividades de campo incluiram tanto os trabalhos de complementação do

mapeamento geológico/geomorfológico, como também, as atividades referentes as

amostragens envolvendo técnicas de testemunhagem por vibração no complexo lagunar.

Para tal, foi utilizado o sistema VIBRACORE, o qual obtém testemunhos de até 06 metros

de comprimento. Neste sistema os tubos para obtenção dos testemunhos penetram o

substrato através de vibrações, desagregando a areia e fluidizando a argila, que adere a

parede do tubo, permitindo que o mesmo seja facilmente inserido nos sedimentos. Esse
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tipo de amostragem tem se revelado muito importante no estudo de sequências

sedimentares inconsolidados ou sub-consolidados para os mais diversos fins.

As atividades de campo referentes à aplicação desta técnica foram desenvolvidas

na região do complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras, e em duas lagoas

adjacentes, Boa Cica e Carcará, com vistas a comparações posteriores. Foram coletados

um total de nove (09) testemunhos em sedimentos arenosos e lamosos (fundo de lagoas e

planície de maré), cuja recuperação variou de 0,92 metros a 4,0 metros de comprimento,

em função, principalmente, da natureza do material perfurado.

O sistema VIBRACORE (Prancha 2.I, Figura a) consiste de um motor a gasolina

2T, que emite vibrações a 7.000 rpm através de um cabo (mangote) a um cabeçote de

ferro, firmemente acoplado a um tubo de PVC ou alumínio, com seis (06) metros de

comprimento, espessura de 1,5 milímetros e diâmetro de 7,5 centímetros.

Para a retirada dos testemunhos foi utilizado um sistema de tripé (Prancha 2.I,

Figura b), constituído por uma torre de ferro galvanizado e uma talha. Como alguns tubos

não penetraram o substrato em seu comprimento máximo (06 m), em função

principalmente do material perfurado e/ou da pouca profundidade do embasamento

terciário (sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras), o excedente foi serrado,

bem próximo ao topo do testemunho. Em seguida os tubos foram preenchidos com água,

vedados com tampa plástica (caps) e fita isolante, para que durante a retirada não

houvesse perda de material por sucção. É importante manter o testemunho com o topo

mais alto que a base até que o excesso seja serrado, a fim de evitar o escorrimento e

conseqüente mistura do material junto ao topo do testemunho. Após a coleta, os

testemunhos foram limpos, lacrados e devidamente identificados (n0 do ponto amostrado,

metragem e indicação de topo e base). Essa identificação foi feita tanto ao longo do tubo

como nas tampas. O topo do testemunho é considerado como o nível zero da seção, a

partir daí numera-se a metragem do mesmo.

Posteriormente, os testemunhos foram serrados de metro em metro e, mais uma

vez, lacrados nas extremidades (tampas). Cada seção foi marcada com indicativos de

topo e base, tanto no tubo quanto nas tampas (Figura 2.1) e, em  seguida, acondicionadas

na posição horizontal, permanendo assim até a sua abertura.
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Para a separação dos MP Foi utilizado 3g da referida fração, obtida após o

peneiramento. No caso das amostras em que não se dispunha desta quantidade (3g), foi

utilizada toda a quantidade de amostra no referido intervalo. A separação dos MP na

amostra, foi efetuada no líquido de alta densidade (Bromofórmio - d=2,89g), através do

método de Separação por Gravidade ou Separação por Funil com Torneira, no qual os

minerais leves flutuam no líquido, enquanto os pesados precipitam. Após a separação e

pesagem dos MP e dos minerais leves, foi utilizada uma pequena porção dos MP para a

preparação da lâmina;

Na confecção da lâmina utilizou-se como meio aderente o Bálsamo do Canadá

(índice de refração=> n= 1,54). Por fim, foi distribuído um pouco da amostra, sobre este

meio aderente, deixando-a secar a temperatura ambiente.

Para o cálculo dos parâmetros estatísticos de distribuição (média, mediana,

selecionamento, assimetria e curtose), construção de histogramas e classificação textural,

foi utilizado o software ANASED, desenvolvido por técnicos do Laboratório de Geologia

Marinha e Aplicada da Universidade Federal do Ceará, e cedido pelo Programa Nacional

de Geologia e Geofísica Marinha – PGGM.

A etapa final correspondeu aos trabalhos de gabinete, na qual foi realizada a

compilação e integração de todos os dados levantados ao longo das várias etapas do

trabalho (análises sedimentológicas em geral e análise morfo-tectônica), que subsidiaram

as interpretações para uma primeira aproximação do quadro morfo-dinâmico local, e

elaboração do corpo final desta dissertação de mestrado.
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3
CONTEXTO GEOLÓGICO

3.1 - CENÁRIO REGIONAL

Desde o século passado, os pacotes sedimentares que constituem as bacias

costeiras do Nordeste do Brasil têm despertado interesse em parte da comunidade

científica mundial (Willianson 1868, Hart 1870,  Derby 1870, todos apud Mabesoone

1991). Nesse contexto, os primeiros trabalhos com informações geológicas na faixa

oriental do litoral norte-riograndense foram apresentados, no início deste século, por

Braner (1902) e, posteriormente, revisados por Jenkins (1913).

A partir dos anos cinqüenta, a estratigrafia da região passou a ser estudada

com maior profundidade, destacando-se as contribuições de Kegel (1957), Campos e

Silva (1965), (1966), Andrade (1968), Costa & Salim (1972), Salim et.al. (1974),

Nogueira (1981), (1982), Mabesoone (1984), Nogueira et.al. (1984), entre outros. De

modo geral, estes autores buscaram caracterizar a estratigrafia e reconhecer os aspectos

estruturais da costa oriental do Estado do Rio Grande do Norte.

Mabesoone et. al. (1991) realizaram uma revisão detalhada e sistemática da faixa

sedimentar costeira, no trecho compreendido entre Natal-RN e o extremo sul do Estado

de Pernambuco. Trabalhos recentes (e.g. Lucena 1993, Bezerra et. al. 1994, Accioly

1995, Araújo 1995, Duarte 1995, Bezerra 1998), integrando dados de produtos de

sensoriamento remoto, métodos geofísicos e mapeamento geológico básico, discutiram as

relações entre as estruturas brasilianas do embasamento cristalino e sua continuidade sob

a faixa sedimentar costeira.

Muito embora, as pesquisas anteriores tenham estabelecido propostas de

empilhamento estratigráfico para o litoral leste do Estado do Rio Grande do Norte, a

estratigrafia adotada, neste trabalho, é fundamentada pela redefinição classificatória de

Fonseca et. al. (1997), estando representada na Figura 3.1.
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Assim sendo, a unidade basal da região estudada é composta por rochas

gnáissicas-migmatíticas do embasamento cristalino pré-cambriano. Sobrepostos a este,

encontram-se depositados os sedimentos mesozóicos siliciclásticos (base), e carbonáticos

(topo). Em discordância erosional, com os sedimentos mesozóicos, está uma das

principais unidades geológica da região litorânea (Nogueira et.al. 1990), constituída por

sedimentos de textura variada, em geral, pouco a não consolidados, atribuídos à

Formação Barreiras, cuja idade varia do Terciário Superior ao Quaternário inferior.

Os sedimentos quaternários, sub-recentes e recentes, sobrepostos à

Formação Barreiras, são constituídos basicamente por areias de dunas, coberturas

arenosas, além de sedimentos aluvionares recentes ao longo das drenagens e sedimentos

de mangues na faixa intermaré. Também na porção litorânea, estão as rochas supra

Barreiras, as planícies praiais e os beach rocks.



 Melo, F.T.L. 2000

Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN                                                                                                 Capítulo 3

14

Estrutura e Tectônica: uma abordagem preliminar

A Orogênese Brasiliana-Panafricana (600 ± 50 Ma) é o evento tectônico mais

penetrativo nas rochas dos terrenos cristalinos da Província Borborema. Esta Orogênese

geralmente oblitera, estruturas mais antigas definindo o arcabouço de um complexo

sistema de zonas de cisalhamentos dúcteis transcorrentes, de direção E-W e de escala

litosférica (Lineamentos Patos e Pernambuco).

A norte do Lineamentos Patos e como continuidade do mesmo são observados

cinturões de cisalhamentos conjugados de cinemática dextral (zonas de cisalhamento

dúcteis trasncorrentes  a trasnpressionais de direção NE), e sinistral (zonas de

cisalhamento dúcteis, por vezes, extensionais de direção NW) (Bezerra et al. 1994,

Araújo 1995). Amaro (1998) e Bezerra (1998) advogam que estas estruturas foram

reativadas no Cenozóico, gerando altos e baixos estruturais que facilitaram a deposição

da Formação Barreiras e sedimentos quaternários.

Toda a estruturação proterozóica favoreceu a geração de bacias mesozóicas

costeiras do nordeste do Brasil, através de esforços trativos de direção NW-SE, os quais

apresentam correlação com as estruturas da faixa costeira (Françolim 1992, Matos 1992).

A observação de mapas regionais como os de Bezerra et.al. (1994), mostra as

correlações entre as zonas de cisalhamento do embasamento, de direção NE, e

orientações de foliações regionais, de direção NW, com os lineamentos morfo-tectônicos

sobre a faixa sedimentar costeira do litoral oriental do Rio Grande do Norte.

Bezerra et.al. (1993) através de estudos neotectônicos realizados no litoral oriental

do Rio Grande do Norte, definiram a existência de três direções preferenciais de falhas

controladoras de feições geomorfológicas (N 44o - 60o E, N 04o 50o W e NNE), tais

como: Orientação e deflexão de drenagens; depressões secas e lagoas e; basculamento de

blocos. Todo o conjunto de falhamentos afeta a Formação Barreiras. Os referidos autores

sugerem ainda, uma estruturação tipo graben, comprovada  por dados geofísicos e de

poços, evidenciando que, apesar do caráter normal das falhas, existe uma movimentação

transcorrente associada. Esta estruturação será melhor discutida no Capítulo 4 desta

dissertação.
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3.2 – GEOLOGIA DA ÁREA

A área mapeada é caracterizada por coberturas sedimentares cenozóicas, sendo

estas, os depósitos arenosos de dunas antigas, dunas recentes, sedimentos aluvionares e

sedimentos de mangue na faixa intermaré. Os beach rocks ocorrem na zona de estirâncio

e de ante-praia, em cordões paralelos a linha de costa atual, constituídos por arenitos

amarelados a cinza.

A unidade aflorante mais antiga consiste de sedimentos areno-argilosos, por vezes,

conglomeráticos pertencentes à Formação Barreiras de idade terciária/quaternária, a qual

repousa discordantemente sobre as unidades mesozóicas da região, observadas apenas em

dados de poços (Queiroz 1984). Completando a estratigrafia da área tem-se os depósitos

praiais atuais e de barras arenosas associadas a dinâmica estuarina (Figura 3.2).

Formação Barreiras

O termo “Barreiras” foi proposto por Braner (1902), para designar uma seqüência

notável e contínua de sedimentos, pouco ou não consolidados, com variação de cor e

granulometria; desde argilitos a conglomerados, sobreposta discordantemente às rochas

do embasamento cristalino pré-cambriano, ou aos sedimentos mesozóicos. Ocorre como

uma camada bem típica em toda faixa litorânea, desde o Estado do Amazonas ao Rio de

Janeiro, e mesmo ainda, entrando e continuando nas baixadas amazônicas. No litoral

nordestino, apresenta-se algumas vezes, sob a forma de grandes falésias, daí provém sua

designação de “Barreira”. Esta seqüência foi alvo de diversos trabalhos, os quais se

propunham a caracterizá-la através de feições litológicas e texturais.

A indefinição quanto ao posicionamento estratigráfico desta seqüência, levou

alguns autores a propor denominações cronoestratigraficamente mais abrangentes, tais

como: “Terciário Superior Indiviso” (Andrade 1955 apud Mabesoone 1991), e

“Formações Cenozóicas Indiferenciadas” (Matoso & Robertson 1959 apud Mabessone

1991).
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Bigarella & Andrade (1964) apresentaram, pela primeira vez, uma definição mais

sistemática. Observaram, em perfis nos arredores da cidade de Recife-PE, uma

discordância erosional no Grupo Barreiras e subdividiram a seqüência inteira em duas

formações: inferior, denominada de Formação Guararapes e superior, denominada de

Formação Riacho Morno.

Campos e Silva (1965) verificou que, aparentemente, acima da Formação Riacho

Morno, separada por uma disconformidade, ocorre outra unidade, a qual denominou

Formação Macaíba. Este mesmo autor separou, finalmente, uma quarta unidade, chamada

de Formação Potengí.

A ocorrência de sedimentos correlatos ao “Barreiras” no interior dos estados

nordestinos, em especial no Rio Grande do Norte, levou os autores a proposições,

baseados em variações faciológicas locais, como Série Serra dos Martins (Moraes 1924

apud Mabesoone 1991), Infrabarreiras (Kegel 1957), Formação Mossoró (Lins &

Andrade 1960 apud Alheiros et al. 1988).

Mabesoone et.al. (1972), redefiniram o Grupo Barreiras, propondo três unidades:

Formação Serra dos Martins, Formação Guararapes e Formação Macaíba. A Formação

Riacho Morno seria então uma capa de intemperismo da Formação Guararapes

subjacente. A Formação Potengi consistiria de uma capa de intemperismo ferruginoso

que se estende sobre grandes áreas na zona costeira e mesmo no interior. A Formação

Serra do Martins resumir-se-ia a uma seqüência de arenitos caulínicos e conglomeráticos

ocorrendo sobre as chapadas interioranas, possuindo ainda, uma capa de intemperismo,

denominada Intemperismo Laterítico ou Intemperismo Cuité.

Bigarella (1975) manteve a subdivisão de Bigarella & Andrade (1964), admitindo

que a Formação Macaíba seria o equivalente litorâneo da Formação Serra dos Martins e

que a Formação Potengí seria o retrabalhamento de sedimentos eólicos quaternários.

Bossi et.al. (1982) agruparam as Formações Guararapes e Riacho Morno sob a

denominação única de Formação Guararapes e, distinguem nesta, as fácies Guararapes

(fluvial), Riacho Morno (fluvial) e Forte Orange (possivelmente litorânea), sotopostas à

Formação Macaíba através de discordância.

Mabesoone et.al. (1991), após revisão dos dados existentes, sugerem a

denominação de Formação Barreiras ao pacote sedimentar heterogêneo, constituíndo
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assim, uma única unidade litoestratigráfica com variações faciológicas em virtude dos

diferentes sistemas deposicionais. Posteriormente, este mesmo autor, retoma sua própria

definição anterior, descrevendo a unidade Formação Barreiras como originada da

acumulação de sedimentos  de ambientes fluvial e litorâneo.

A idade destes sedimentos vem sendo considerada, por vários pesquisadores,

como terciária a pleistocênica. Suguio et.al. (1986), através de análises paleomagnéticas

determinaram idades entre o Plioceno Inferior a Superior para os mesmos. De acordo

com Fortes (1987), estes sedimentos têm idade térciária/quaternária, ou até mesmo, com

porções basais  mesozóicas.

Na área deste trabalho, a Formação Barreiras ocupa a base da coluna

estratigráfica, das unidades aflorantes (Figura 3.2), estando sobreposta discordantemente

aos arenitos e calcários mesozóicos da região, descritos com base em dados de poços, nos

trabalhos de Queiroz (1984), Araújo (1995) e Accioly (1995). Na porção NE e SE da

área, encontra-se recobertos pelos sedimentos de dunas antigas e/ou aos sedimentos de

dunas recentes.

Litologicamente, são observadas duas fácies sedimentares principais nesta

unidade, separadas por um pequena discordância. Uma fácies areno-argilosa (basal), de

granulometria fina a média, coloração esbranquiçada, com manchas avermelhadas

resultantes da pigmentação de óxido e hidróxido de ferro e; uma fácies com sedimentos

areno-argilosos conglomeráticos (topo) de coloração avermelhada a amarelada. Contudo,

essa sequência nem sempre é observada podendo estar ausente a fácies conglomerática.

A fácies areno-argilosa (basal) apresenta uma coloração variada (esbranquiçada,

amarelada e avermelhada), constituída predominantemente por grãos de quartzo

angulares a sub-arredondados, passando por argilas cauliníticas resultantes da alteração

dos feldspatos (Prancha 3.I, Figura a). Em geral, são sedimentos friáveis, embora, em

alguns locais apresentem-se bem compactados. Verifica-se ainda estruturas circulares,

formadas a partir da concentração de óxido de ferro (anéis de linsengang).
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Figura 3.2 – Mapa Geológico da região do complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-Guraíras.
Modificado e complementado de Melo (1998).
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A fácies conglomerática (topo) é constituída por areias conglomeráticas a

conglomerados, de coloração avermelhada em virtude da percentagem significante de

argila ferruginosa. Possui em seu arcabouço seixos sub-angulosos a sub-arredondados de

quartzo, contendo ainda, seixos de feldspato e fragmentos de rochas, cujas dimensões

variam de 2mm a 7cm, distribuídos caoticamente na matriz arenosa. Os minerais pesados

observados nesses sedimentos são: opacos, rutilo, zircão, apatita, turmalina e alanita.

Os sedimentos desta formação, quer na fácies conglomerática ou na fácies areno-

argilosa, quando  expostos à influência marinha, ou mesmo submersos, apresentam-se

com uma coloração escura, bastante litificados. Tais fatores fatores são provocados pela

alta precipitação de óxido e hidróxido de ferro (Prancha 3.I, Figura b).

As Unidades Quaternárias Sub-Recentes são representadas por: Arenito supra-

Barreiras, beach rocks  e os depósitos de dunas antigas (Figura 3.2).

Os arenitos supra-Barreiras foram observados ao longo da margem norte da

laguna de Guaraíras, em exposições constituíndo cerca de 300 metros de extensão

(Prancha 3.I, Figura c). Litologicamente, são compostos por sedimentos de granulometria

variando de fina a média, de coloração alaranjada, exibindo por vezes estatificação plano-

paralela, localmente bioturbados. Verifica-se a presença de níveis conglomeráticos

constituídos basicamente por grãos de quartzo, como também de conglomerados

ferruginosos. Apresenta assembléia de minerais pesados composta por: opacos, rutilo,

zircão, apatita, turmalina e granada.

Todo esse pacote sedimentar encontra-se semi-encoberto por dunas antigas. Em

direção a faixa de praia, o contato destes sedimentos com os sedimentos das dunas

sobrepostas não é muito nítido, parecendo ser gradacional, com diminuição progressiva

da compactação em direção ao topo, misturando-se com os sedimentos das dunas

recentes.

A unidade representada pelos beach rocks ocorre na porção litorânea da área

mapeada, disposta em cordões paralelos a linha de costa, a exemplo de todo o litoral do

estado. Petrograficamente, os beach rocks são constituídos por quartzo, algum feldspato,

bioclastos e fragmentos de rochas caracterizando seu arcabouço. Observa-se ainda,

fragmentos do próprio arenito que constitui o beach rocks, e seixos  de arenito

ferruginosos pertencente à Formação Barreiras. Oliveira et.al. (1990) define o cimento
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como sendo essencialmente carbonático, constituído por calcita ou aragonita fibro-

radiais, que muitas vezes formam franjas ao redor dos grãos, calcita criptocristalina e

calcita microespática a espática. Apresentam vários níveis diferenciados pela

granulometria, com alternância de estratos finos e grossos, como também por minerais

leves e pesados (Prancha 3.I, Figura d), além de estruturas definidas por estratificação

paralela, cruzadas tabulares e cruzadas acanaladas, o que sugere uma deposição com

diferenciação de regime de fluxo.

Os tipos de contatos com outras unidades, bem como a exata posição estratigráfica

desses arenitos ainda não são bem esclarecidos. Bezerra et.al. (1998) realizaram datações

pelo método 14C em conchas e bivalves, encontrando idades de 4.500 ± 130 A.P até

6.550 ± 210 A.P. Esta unidade encontra-se representada com exagero no Mapa

Geológico (Figura 3.2).

Os depósitos de dunas antigas, distribuem-se nas porções NE e SE da área,

estando fixados por vegetação tipicamente litorânea (Prancha 3.II, Figura a). Esses

sedimentos estão dispostos, ora diretamente sobre os sedimentos da Formação Barreiras,

em contato erosional, ora sobre os arenitos supra-Barreiras, quando observados em cortes

veticais de falésias. São recobertos por sedimentos aluvionares, ou ainda, sedimentos de

dunas recentes na faixa de praia. Dados de poços tulares, apontam uma espessura em

torno de 12 a 15 metros para esta unidade (Accioly 1995).

O conteúdo litológico é representado por  areias quartzosas, típicas de ambiente

eólico, apresentando coloração amarelada a avermelhada, em virtude de alterações

provocadas pelos processos de intemperismo e oxidação, além de menores proporções

com coloração acinzentada. No geral apresenta-se com aspecto maciço, muito embora,

em alguns locais, sejam observadas estratificações tabulares de pequeno porte.

As Unidades Quaternárias Recentes, são caracterizadas por sedimentos que

participam dos processos de deposição atuantes nos dias de hoje, sendo representados na

área mapeada, pelos depósitos de dunas recentes ou atuais, sedimentos aluvionares,

sedimentos de mangue, praiais atuais e de barras arenosas estuarinas.

Os depósitos de dunas recentes ou atuais, encontram-se distribuídos em toda a

faixa litorânea da área, com um maior espessamento na porção nordeste da área (Figura
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3.2). Posicionam-se, ora sobre os sedimentos da Formação Barreiras, ora sobre dunas

antigas, ou ainda, soterrando sedimentos de mangue. São caracterizadas por areias

quartzosas brancas, de aspecto maciço, com granulometria média a fina, intensamente

retrabalhada pela ação do vento (Prancha 3.II, Figura b). Possuem como fonte de

suprimento os sedimentos praiais atuais. A assembléia de minerais pesados identificada

tanto nos sedimentos das  dunas recentes quanto nos sedimentos das dunas antigas, são

compostas essencialmente por, opacos e zircão, e secundariamente, por turmalina,

cianita, apatita e granada.

Os sedimentos aluvionares são observados ao longo dos grandes vales em

destaque na área, dos rios Trairí, Baldun e Jacu, cravados nos sedimentos areno-argilosos

da Formação Barreiras (Prancha 3.II, Figura c). Esses depósitos são constituídos por

areias predominantemente quartzosas, de coloração branco-acinzentada, cuja

granulometria varia desde grãos finos à grossos, característicos dos ambientes fluviais da

região. Estão posicionados estratigraficamente, sobre as unidades sedimentares pelas

quais atravessam. Os minerais pesados são representados por honblenda, epídoto e

granada, com total ausência de opacos.

Os sedimentos de mangues ocupam as regiões adjacentes às lagunas. O

desenvolvimento dos mangues está relacionado diretamente à influência das marés,

correntes e aporte fluvial de sedimentos oriundos, principalmente, dos rios Trairí e Jacu,

desenvolvendo assim, ecossistema típico de ambiente intermaré (Prancha 3.II, Figura b)

Esta conjunção de fatores, propicia à deposição de lama rica em matéria orgânica, que é

acrescida de sedimentos de granulometria areia, a medida que se aproxima da zona de

praia.

Na área, apresentam-se, por vezes, sobre as unidades da Formação Barreiras, sobre

depósitos de dunas antigas e, com menor frequência sobre os depósitos de dunas

recentes.

Os depósitos praiais modernos estão depositados nas atuais zonas de praias,

como uma estreita faixa constante, paralela a linha de costa (Prancha 3.II, Figura d)

interrompida apenas na desembocadura da laguna de Guaraíras, confundindo-se com os

sedimentos das dunas recentes. São depósitos sedimentares que estão submetidos à
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retrabalhamento constante, por processos fluvial e, principalmente, marinho e eólico,

com aporte contínuo de sedimentos. São constituídos por areias quartzosas. Apresentam

quantidade significativa de bioclastos e minerais pesados, definindo níveis escuros. As

assembléias de minerais pesados identificadas são representadas por opacos, zircão,

turmalina, epídoto, cianita, alanita, apatita e granada.

Os sedimentos de barras arenosas longitudinais, encontram-se no interior da

laguna de Guaraíras e junto ao canal de ligação  desta com o mar (Figura 3.2),

depositadas pelo regime de mesomaré, predominante na região, bem como pela deriva

litorânea (Prancha 3.II, Figura e).
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4

CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA

4.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS E MÉTODO DE TRABALHO

As formas de relevo, as quais se constituem o objeto da geomorfologia,

representam a expressão espacial de uma superfície, compondo as diferentes

configurações da paisagem geomorfológica. Essas formas existem como resultado da

ação de um determinado processo ou conjunto de processos. Desta forma, o estudo dos

processos atuais e das características dos ambientes de sedimentação, propiciam quadros

e padrões de referências que orientam a interpretação dos depósitos antigos, além de

surgir como elemento condicionante para as atividades humanas e organizações

espaciais. Além disso o monitoramento das feições geomorfológicas tem se apresentado

como uma ferramenta alternativa para se intervir e controlar alguns desequilíbrios

ambientais.

Na busca de uma melhor compreensão desses processos, muitos pesquisadores

sentiram a necessidade de sistematizar as técnicas para uma melhor precisão na discussão

sobre o arranjo, natureza e estruturação das feições geomorfológicas. Com isso, nas

últimas décadas, os diversos estudos dos agentes formadores e transformadores do

relevo, resultaram no surgimento de várias linhas de trabalho.

 A metodologia aqui adotada para o estudo do problema em questão, fundamenta-

se nas diferentes técnicas para definir e estudar os parâmetros morfológicos como

marcadores de possíveis eventos neotectônicos. Estas técnicas vêm sendo propostas por

vários pesquisadores durantes as últimas décadas: Panizza (1982), Deffonteines (1990),

Summerfield (1991), entre outros. Esses autores consideram as formas de relevo

(morfologia)  como elementos condicionados, principalmente, pela (neo)tectônica, cujos

indicadores principais estão impressos na rede de drenagem. Essas evidências devem ser

estudadas de forma integrada com outras ferramentas ou métodos de investigação,

visando definir feições estruturais correlacionadas aos depósitos recentes. A aplicação

desse tipo de análise vem sendo facilitada pelo aperfeiçoamento de técnicas baseadas nas
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cartas topográficas e nos sensores remotos (fotografias aéreas, imagens de satélites, radar,

etc). Contudo, foram necessárias algumas modificações e adaptações requeridas pelo

problema em estudo.

Foram analisados mapas topográficos, geológicos e produtos de sensoriamento

remoto (aerofotos em diversas escalas e imagens analógicas SPOT e LANDSAT 5 TM).

A  análise da rede de drenagem foi realizada a partir da carta topográfica da SUDENE -

Folha São José do Mipibu (1971), em escala de 1:100.000 e mapas fotointerpretados,

objetivando a carcterização das feições morfológicas, domínios morfo-tectônicos,

padrões e anomalias de drenagem na área do complexo lagunar e região costeira

adjacente. A integração dos dados objetiva compatibilizar os resultados de caráter

tectono-sedimentar com a compartimentação morfo-estrutural regional.

4.2 – CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL

Revisão Bibliográfica

O quadro geomorfológico descrito na literatura comporta, em parte, trabalhos de

caráter morfo-escultural descritivo, destacando-se os trabalhos de Andrade (1958),

(1968), Bigarella & Ab’Saber (1964), Salim et. al. (1979), Castro & Mabesoone (1980),

Lima (1983), dentre outros.  Estes autores tentaram elucidar a seqüência de eventos que

resultaram no atual relevo do Nordeste brasileiro.

O Projeto RADAMBRASIL (Prates et. al. 1981) sintetizou a bibliografia

disponível sobre a geomorfologia regional, com mapeamento em escala de 1:1.000.000

(Folhas Jaguaribe / Natal). Mabesoone et. al. (1991), com base em trabalhos mais

antigos, e mapas do Projeto RADAMBRASIL, além dos próprios dados atualizados,

elaboraram um estudo geomorfológico mais pormenorizado da faixa sedimentar costeira

dos Estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte e do embasamento cristalino

adjacente.  Ainda neste contexto, e mais particularmente no Estado do Rio Grande do

Norte, Bezerra et. al. (1994), Accioly (1995), Bezerra (1998), Lucena (1999) entre

outros, integrando dados de sensoriamento remoto, geofísicos e mapeamento geológico

básico, discutiram as relações entre as estruturas brasilianas do embasamento e suas
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relações sobre a faixa sedimentar costeira nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba

(Figura 4.1).

4.3 – ANÁLISE GEOMORFOLÓGICA DA ÁREA

Estudos de caráter estrutural, baseados em dados geológicos, geomorfológicos

(topografia e rede de drenagem) e dados de campo, realizados na região do complexo

lagunar Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras, evidenciam uma vinculação das feições

morfológicas aos processos tectônicos modernos e/ou herdados da evolução pré-
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cenozóica regional.  Essas evidências mostram-se impressas nos terrenos cenozóicos,

afetando desde os sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras até as sequências

quaternárias sobrejacentes. O estudo dessas feições é justificado pelos aspectos morfo-

tectônicos, expostos através de alinhamentos topográficos bem definidos, anomalias na

rede de drenagem, bem como, contatos litológicos retilíneos, padrões de fraturamento em

escala de afloramento, e falhas possivelmente associadas às movimentações recentes das

estruturas precambrianas e cretáceas.

Neste trabalho, a sistemática adotada para a descrição das feições morfológicas,

fundamenta-se na discriminação das feições geradas por processos ligados à ação de

agentes externos, controlados por diferenciação litológica e estruturação pretérita (morfo-

esculturas), daquelas diretamente associadas aos processos neotectônicos (morfo-

neotectônica) ( Panizza 1982; Deffontaines 1989, 1990, 1991 entre outros).

De um modo geral, a morfologia da área mapeada apresenta-se sob a forma de

extensos platôs interiores (superfície de tabuleiros), sem grandes ressaltos topográficos.

Essa feição é interrompida nas falésias costeiras, com desnível de até 30 metros

aproximadamente, e nas vertentes dos vales fluviais. Observa-se a presença marcante de

dois grandes vales encaixados, um com direção aproximada E-W, e outro com direção

SW-NE, limitado por vertentes facilmente distinguíveis em fotografias aéreas, os quais

correspondem aos vales dos rios Trairí e Jacu, respectivamente.

Na região costeira, nos locais onde não estão presentes as falésias da Formação

Barreiras, as dunas movéis recentes são mais expressivas em comprimento (porção centro

NE da área), apresentando migração na direção SE-NW.

Os elementos ligados ao ambiente continental estão representados pelas bacias de

drenagens dos rios Trairí, Baldun e Jacu, e tabuleiro costeiro suportado pelos sedimentos

da Formação Barreiras, enquanto que os elementos associados ao ambiente transicional

são representados pelas lagunas de Nísia Floresta, Papeba e Guaraíras, campos de dunas,

falésias, canais de maré e linhas de beach rocks.



 Melo, F.T.L. 2000

Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN                                                                                                       Capítulo 4

29

4.3.1 - ASPECTOS MORFO-ESCULTURAIS

A) Modelados Fluviais

Os interflúvios da área compreendem as feições modeladas principalmente sobre

os sedimentos da Formação Barreiras. Caracterizam-se como superfícies de inclinação

muito baixa de oeste para leste, localmente ondulados com depressões suaves,

correspondendo aos tabuleiros descritos na literatura regional. Essas superfícies ocorrem

recortadas por vales aluviais dos principais cursos d’água da área, onde a erosão fluvial

compõe uma rede de drenagem com padrão variando de dendrítico a retangular, com

direções preferenciaias NW-SE/NE-SW e secundariamente N-S, dissecando a região.

Neste contexto estão os rios Trairí, Baldun e Jacu, encaixados em  depressões esculpidas

nos sedimentos da Formação Barreiras.

Os tabuleiros da área estudada apresentam, em geral, um grau relativamente

elevado de dissecação. As vertentes apresentam-se tanto como rampas suaves, côncavas,

como também com declives mais íngremes. Podem mostrar ainda, entalhamento que

varia desde pequenos sulcos  até ravinamentos e voçorocamentos.

Os principais vales ( rios Trairí e Jacu) que dissecam esses tabuleiros são amplos,

abertos e com fundo chato (Prancha 4.I, Figura a). O rio Trairí apresenta um leito maior

que pode atingir até 4 km de largura no seu baixo curso. O rio Jacu, também caracteriza-

se por possuir ampla planície de inundação (leito maior) sobre a qual, o escoamento

superficial marca sucessivas fases de meandramento e abandono de canais, cuja migração

ocorre de sul para norte, evidenciado pela superposição de barras em pontal neste

sentido.

B) Complexo Lagunar-Estuarino

O complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras é constituído por um

sistema de três lagunas que interagem através de canais dois canais artificiais, Boqueirão

e Surubajá. A laguna de Guaraíras representa a foz do rio Jacu afogada e corresponde a
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zona de estuário de dois importantes rios do litoral oriental do estado: Trairí e Jacu. A

carga sedimentar trazida por esses rios é fortemente retrabalhada pelas correntes de maré,

formando uma importante trama de canais e bancos arenosos (Figura 4.2).

O estuário do rio Jacu, atualmente, é dominado por processos de marés. Bagnoli &

Farias (1994) relatam que os regimes de mesomaré predominantes na região, associadas

às correntes de deriva litoânea vêm introduzindo apreciáveis quantidades de areias no

sistema estuarino, desenvolvendo, com isso, um delta de maré enchente . Esses mesmos

autores, efetuaram uma breve discussão sobre a evolução, em tempos históricos, da

morfologia da laguna de Guaraíras, mostrando que a mesma apresentou em alguns

períodos, características de lagoa, e em outros características de laguna, sendo esta

última, a feição atual. As feições morfológicas dominantes no assoalho desta laguna são

um delta de maré vazante, na porção NW, e barras arenosas estuarinas no interior da

laguna e próximo ao canal de ligação desta com o mar (Prancha 4.I, Figuras b e c).

A planície de maré consiste na região de transição entre o continente e o mar, a

qual se desenvolve sob condições de baixa energia, devido a proteção por ilhas barreiras

ou barras, ou ainda devido a sua localização dentro de baías costeiras, lagunas, estuários

e deltas influenciados pelas marés. Na área estudada, esta feição é observada contornando

todo o complexo lagunar, na qual desenvolve-se ecossistema típico de ambiente

transicional (manguezais). Esse conjunto de feições anteriormente descrito, constitui, o

que denominamos neste trabalho, de Complexo Lagunar Nísia Floresta-Papeba-

Guaraíras (Figura 4.2).

C) Feições Costeiras

Ao longo da costa as principais fontes de suprimento de sedimentos são as

seguintes: as escarpas arenosas da Formação Barreiras, rios que desembocam no oceano,

e areias que recobrem a plataforma continental.

As feições costeiras estão representadas por: falésias, praias, bermas e dunas. As

falésias formam feições abruptas na faixa de praia, esculpidas nos sedimentos da

Formação Barreiras, em consequência do término brusco, na linha de costa, das feições

de tabuleiros. Resultam principalmente do trabalho erosivo das ondas do mar e da ação
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do clima sobre esses sedimentos. Distribuem-se, principalmente, na porção SE da área,

em alguns locais, com mais de 20 metros de altura, e às margens da laguna de Guaraíras,

neste caso, constituíndo escarpas.

O estirâncio ou praia corresponde a feição situada entre o limite superior de

preamar, que é delimitado pela micro-falésia ou marcas de deixa, e a linha de baixa mar.

Portanto, permanecem expostos durante a maré baixa e submersos no decorrer da maré

alta. É nessa região que encontram-se os beach rocks, dispostos em cordões paralelos a

linha de costa (Prancha 4.II, Figura a).

A feição morfológica denominada de berma é formada por sedimentos oriundos

da zona de estirâncio que sofreram transporte eólico, quando expostos durante a maré

baixa. Uma outra fonte é a sedimentação por ação das ondas acima da linha de preamar

média, nas marés de tempestade. É caracterizada por uma superfície de topo

horizontalizado e superfície frontal com mergulho acentuado rumo ao mar, com

vegetação composta por gramíneas, salsas, entre outras. Seu limite inferior é o estirâncio

e o superior são as dunas (dentro de um perfil de praia completo).

As dunas costeiras, como todas as dunas, são feições morfológicas que se

formam em locais com disponibilidade de sedimentos finos e ventos costantes, que

facilitam o transporte eólico. Foram reconhecidos dois grupos principais de dunas: as

dunas fixas antigas e as dunas móveis recentes ou atuais. A vegetação diferencia os

processos de gênese e evolução desses dois grupos de dunas. Esses depósitos eólicos, de

acordo com critérios morfo-evolutivos e regime de ventos, formam dunas,

predominantemente, parabólicas e longitudinais.

Uma importante interação  ocorre entre a vegetação costeira e o vento com sua

carga de areia junto ao pós-praia. Quando essa carga de grãos em saltação, proveniente

do estirâncio encontra a vegetação costeira, esta serve de obstáculo para a deposição de

parte da carga transportada, o que leva a formação de corpos arenosos  denominados de

“dunas de sombra” (Tomazelli 1994). A presença desses núcleos de vegetação, propicia

assim, a formação das primeiras e incipientes “dunas embrionárias”.

As dunas móveis, situam-se predominantemente na porção nordeste da área,

formando um campo de dunas de direção SE-NW, em contato com o litoral atual,

chegando a uma extensão de aproximadamente 5 km, paralelo a linha de costa (Prancha
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4.II, Figura b). Possuem como principal fonte de sedimentos as areias de praia, e como

fonte secundária, os sedimentos de dunas antigas.

Na área estudada, as dunas fixas ou vegetadas ocorrem com maior

representatividade na porção centro-norte, logo após o campo de dunas móveis em

direção ao continente, e ainda na porção SE, embutidas nos tabuleiros da Formação

Barreiras. As mais antigas, dentre as fixas, apresentam um capeamento de solo pouco

espesso (Prancha 4.II, Figura c).
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4.3.2 - ASPECTOS MORFO-ESTRUTURAIS

A ocorrência de eventos neotectônicos na região do litoral oriental do RN foi

postulada em trabalhos pioneiros de Beurlen (1967), Costa & Salim (1972), e

posteriormente retomados por Lima et. al. (1990), Torres (1994), Bezerra et. al. (1993),

Fonseca et. al. (1997), Bezerra (1998), entre outros. Muito embora, até os dias atuais, a

tectônica mesozóica desta região, ainda não foi claramente reconhecida em superfície.

Com base em análises de perfis litológicos e dados morfo-tectônicos obtidos a sul

de Natal-RN, Bezerra et al. (1993) sugerem a existência de três orientações principais de

falhamentos: a primeira, com direção preferencial N400 - 600E, controla o traçado e o

afunilamento dos baixos cursos dos principais rios da região e suas desembocaduras,

através de grabens  de direção NE-SW, condicionando o processo de afogamento dos

mesmos e a formação de lagoas e zonas alagadas; a segunda possui direção preferencial

N400 - 500 W, controla tanto as deflexões de alguns rios (Doce, Potengí, Pium e Trairí)

para SE, como também a orientação e concentração de pequenas lagoas e depressões

secas; a última e menos evidente, possui direção NNE, a qual pode ser observada nas

deflexões de rios e segmentação de bacias fluviais. Caracteriza-se por possuir orientação

semelhante aos trechos de praia de quase todo o litoral oriental.

A morfologia da linha de costa atual, marcada por uma alternância de praias altas

com falésias e praias baixas, seria então o resultado da tectônica recente, onde três

direções de falhas teriam se desenvolvido, provavelmente, a partir de esforços tectônicos

no Quaternário que ainda estariam atuando até os dias de hoje.

Elementos Morfo-Tectônicos

A análise morfo-tectônica evidencia uma estruturação afetando os sedimentos

da Formação Barreiras, com dois sets de lineamentos principais: SW-NE e SE-NW

(Figura 4.3). As anomalias na rede drenagem estão diretamente associadas à essa trama

de falhas/fraturas, as quais controlam e compartimentam os baixos cursos dos rios Trairí

e Jacu e, pelo menos, parte dos cursos de seus principais afluentes (Figura 4.4 a e b).
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O rio Trairí orienta-se segundo a direção SW-NE, até as proximidades do

município de Parnamirim, quando sofre uma inflexão no sentido SE, desembocando na

laguna de Nísia Floresta. As lagunas de Nísia Floresta, Papeba e Guaraíras exibem forte

controle da sua morfologia segundo a direção desses lineamentos.

Figura 4.4 – Rosetas mostrando as orientações preferenciais das falhas/fraturas (a), e direções

preferenciais da rede de drenagem geral (b) na região do complexo lagunar.

De um modo geral, o relevo da área apresenta-se sob a forma de tabuleiros, com

declive natural de W para E, indo do ponto mais elevado, em torno de 100 metros até o

nível do mar na linha de costa. Essa homogeneidade é quebrada em três momentos: (1)

na dissecação fluvial quando do aparecimento de drenagens no centro-oeste da área,

correspondendo ao rio Baldum e seus afluentes; (2) pela presença de dois grande vales,

visivelmente encaixados, um com direção aproximada E-W a norte e outro SW-NE a sul,

onde se encontram, as lagunas de Nísia Floresta e Papeba, e Guaraíras, respectivamente;

(3) através da presença de falésias na faixa costeira e às margens da Laguna de Guaraíras.

A norte da área, a bacia de drenagem do rio Trairí, apresenta um padrão

retangular com direção NW-SE, onde é observado perturbações anômalas tais como: o

baixo curso retilíneo do referido rio, deflexões de cursos fluviais e confluências retas de

canais. Vários tributários fluem de sul para norte, enquanto que a margem norte é menos
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expressiva em número de afluentes (Figura 4.5). Isto é um elemento sugestivo de que o

rio aproveita uma estrutura recente relacionada a basculamento rotacional de um bloco

segundo um eixo NW-SE. Esta estrutura seria responsável pelo soerguimento da porção

NE (correspondente à Ponta de Tabatinga) e abatimento do quadrante SW

(desenvolvimento do campo de dunas na região de Barreta).

A porção sul da área evidencia uma rede de drenagem com um padrão retangular

igualmente de direção NW-SE/NE-SW (Figura 4.5), estando o rio Jacu e a Laguna de

Guaraíras encaixados numa depressão esculpida nos sedimentos da Formação Barreiras.

A dissimetria na rede de drenagem é verificada, sendo que a maior expressividade dos

tributários ocorre na margem norte do rio Jacu. Esta feição é interpretada como indicativa

de um controle por processos neotectônicos, sendo designada por Fonseca et.al. (1997)

como Hemigraben do Jacu. Bezerra (1998), com base em dados de poços, define essas

estruturas como grabens, tanto para o caso do vale do rio Trairí, quanto para o vale do rio

Jacu (nos seus baixos cursos) (Figura 4.6 a e b).

Em campo, as feições estruturais acima descritas são melhor observadas nos

sedimentos da Formação Barreiras, onde são caracterizadas por feições hidroplásticas

(Prancha 4.II, Figuras d e e) e rúpteis. Por outro lado, nos beach rocks da praia de Tibau

do Sul foi possível reconhecer um outro conjunto de estruturas menos penetrativas,

orientadas segundo as direções N-S e E-W. Estas estruturas chegam a gerar estruturas do

tipo dominó, refletindo componentes direcionais de movimento (Prancha 4.II, Figura f).

A presença de falhamentos afetando a Formação Barreiras, datados do Mioceno

por Mabesoone et.al. (1972), indica uma contemporaneidade (pelo menos em parte)

dessas estruturas com a sua deposição. Por outro lado, a continuidade dessas formação

ao longo do Quaternário é evidenciada pelas principais feições superfíciais. Dentre estas,

destacam-se o controle de vales fluviais, deslocamento da Formação Barreiras na linha de

costa originando falésias e contatos litológicos retilíneos.

As expressões morfo-tectônicas aqui descritas tem seus correlatos ao longo do

litoral oriental potiguar; este tipo de feição foi estudado pela primeira vez por Costa &

Salim (1972) que reconheceram vales estruturais para o litoral em questão. Tais feições

foram, posteriormente, detalhadas com base na aplicação de métodos geofísicos e de

análise morfo-tectônica, sendo redefinidas, na região de Natal - Macaíba, como Gragen
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do Potengi (Bezerra et. al. 1993) ou Jundiaí (Fonseca et. al. 1997) e, na região de

Canguaretama – Baía Formosa, como Graben de Canguaretama (Queiroz et. al. 1985;

Bezerra et. al. 1993).

4.4 - DISCUSSÕES

De um modo geral, as pesquisas abordando os mais variados elementos que

caracterizam a atividade neotectônica no nordeste do Brasil têm fortalecido a idéia de um

campo de tensões, cujos eixos compressivos ( 1) e distensivos ( 3) estariam atuando

segundo as direções E-W e N-S, respectivamente, sendo o primeiro, conferido ao

empurrão da cadeia meso-atlântica. Todavia, o comportamento das feições

geomorfológicas não permitem uma análise mais precisa das orientações do campo de

tensão regional, devido à dificuldade de caracterização desses esforços, impressos nos

sedimentos meso-cenozóicos e ainda pela interferência de campos de tensões locais.

Os atributos correlacionados aos movimentos recentes são as estruturas e formas

de relevo desenvolvidas nos depósitos superficiais. A análise das feições morfológicas da

região, dá suporte à interpretação de que esta área é controlada por processos

neotectônicos. O padrão de drenagem observado nas bacias hidrogáficas locais,

particularmente as bacias dos rios Tairí e Jacu, exibem características de ambiente sob

condicionamento tecto-estrutural (drenagens sub-paralelas a sub-retângulares, deflexões

proeminentes, confluências retas de canais, etc). Esse fato é realçado pelas dissimetrias

na redes de drenagens, no baixo curso dos referidos rios. A morfologia das lagunas

mostram-se igualmente condiconadas pela estruturação regional, o que é traduzido pela

morfologia de seus espelhos d’água.
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5

O COMPLEXO LAGUNAR NÍSIA FLORESTA-PAPEBA-
GUARAÍRAS

5.1 – INTRODUÇÃO

As lagunas são corpos d’água rasas e salobras ou salgadas, situados em planícies

costeiras (coastal plains), que em geral mantêm uma comunicação restrita com o mar

(Suguio 1998). São ambientes habitualmente caracterizados por uma fonte de

produtividade biológica vinculada  à abundância de nutrientes de origem oceânica e

continental, e à profundidade reduzida das águas, o que comprova o seu múltiplo

significado ecológico e econômico. Um fato que reforça a importância do estudo dos

sistemas lagunares é que atualmente, os mesmos são reconhecidos no mundo inteiro,

como ambientes  potencialmente favoráveis à ocorrência de hidrocarbonetos, carvão,

urânio, além da exploração comercial de evaporitos.

As condições hidrodinâmicas dentro da laguna e a disponibilidade de sedimentos

na área são os principais fatores que controlam os tipos de sedimentos e as respectivas

estruturas sedimentares em depósitos lagunares. Os sedimentos podem provir também da

erosão das margens da laguna, principalmente por atividades de correntes e ondas.

Por sua vez, as lagoas são definidas como corpos aquosos, de águas  mais ou

menos tranquilas, situados no interior do continente e cercado por terras de todos os lados

(Suguio op.cit.). Ao longo de toda a costa brasileira, a grande maioria das lagunas são

designadas, erroneamente, de lagoas.

As lagoas costeiras da região do litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte

parecem ter origens diferentes, o que é evidenciado pelas características distintas entre as

mesmas. As origens podem estar relacionadas à paleoestuários ou antigos rios confinados

por processos naturais de assoreamento, afloramento do lençol freático em lagoas

intermitentes, com elevação do nível d’água apenas durante a estação chuvosa, vales

interdunares, represamentos naturais por afogamentos de drenagens pelas formações
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dunares, ou ainda por represamentos artificiais por estradas de rodagem ou construção de

barragens.

Inserido neste contexto, está o complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras.

Estas lagunas também são conhecidas na literatura regional e nos mapas históricos e

atuais, como lagoa de Nísia Floresta, lagoa Papeba e lagoa Guaraíras. Neste trabalho,

pelas próprias características ambientais, esses corpos d’água são considerados como

lagunas. Desta forma, o referido complexo lagunar é constituído por um sistema de três

lagunas interligadas, que interagem através de canais artificiais (Boqueirão e Surubajá)

(Figura 4.2, Capítulo 4).

Morfologicamente estas lagunas são controladas por escarpamentos no tabuleiro

Barreiras. O assoreamento permitiu a expansão natural da zona de manguezal ao longo

do perímetro das lagunas (Figura 4.2, Capítulo 4).

Os rios Trairí, Baldum e Jacu são responsáveis pelo aporte de água doce e

sedimentos de origem continental para o complexo lagunar. Apesar da contribuição de

água doce desses rios, as lagunas, pela própria definição, se caracterizam pela salobridade

de suas águas, o que evidencia a forte influência marinha na formação desses corpos

d’água. Esta influência está relacionada a intensa penetração do prisma de maré,

principalmente na laguna Guaraíras, que nessa região é semi-diurna e chega a tingir cerca

de 3 metros de altura durante a preamar, conforma campanha de campo realizadas no

local (Costa 1997).

O regime de ondas na região do complexo é caracterizado por ondas de período

curto e pequena altura (cerca de 1 metro) provenientes de sudeste, segundo o padrão dos

ventos alísios, predominantemente na região durante todo o ano.

Os processos hidrodinâmicos associados podem ser caracterizados da seguinte

forma: (1) entrada: corrente gerada pelo efeito combinado de propagação da maré com a

corrente transversal relacionada ao regime de ondas local, durante a preamar; e (2) saída:

corrente gerada pelo nível da laguna à montante (Papeba), influenciada pelo regime

hídrico do rio Trairí e Jacu, que atua tanto na baixamar, quanto na preamar.

O conteúdo sedimentológico analisado provém de cinco (05) testemunhos de

sondagem vibracore, sendo 01 coletado na laguna de Nísia Floresta, 01 na laguna Papeba
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e 03 na laguna de Guaraíras, considerando-se sua extensão e grande importância dentro

dos processos de sedimentação na região do complexo lagunar.

Cabe ressaltar que, apesar do número reduzido de testemunhos coletados, estes se

constituem nas primeiras e únicas informações da distribuição vertical dos depósitos de

fundo das lagunas acima referidas. Portanto, a principal finalidade desse estudo, é a

comparação entre os depósitos sedimentares correlatos a essas três lagunas.

5.2 - LAGUNA NÍSIA FLORESTA

5.2.1 - Aspectos Gerais

Conhecida no século XVII, com a denominação de Paraguaçu, posteriormente,

Papari e atualmente, Nísia Floresta, esta laguna possui dimensões de 4,5 km de

comprimento na direção leste-oeste e 1,6 km na direção norte-sul. Intercomunica-se

através de dois importantes canais artificiais, o Canal de Boqueirão com 2,5 km de

comprimento, ligando-a a Laguna Papeba, e o Canal de Surubajá, com 1,5 km de

comprimento, alcançando a Laguna de Guaraíras a qual se constitui na drenagem natural

desse sistema de lagunas.

Os rios que drenam para esssa laguna, na direção NE, têm no Trairí e Ararí seus

maiores tributários. O rio Trairí possui uma grande bacia de drenagem. Nasce na serra de

Cuité no Estado da Paraíba, percorrendo vários municípios até penetrar na Laguna Nísia

Floresta na sua porção NW. Anteriormente, o rio Trairí tinha suas águas escoadas para o

oceano através da Barra de Camurupim (Lima 1937), propiciando uma ampla circulação

de águas com o mar na referida laguna. Entretanto, a constância de ventos alísios

promoveram o assoreamento da antiga foz pelos movimentos migratórios dos sedimentos

de dunas recentes (móveis), induzindo as águas a procurarem o mar através de segmentos

de drenagens pré-existentes com a Lagoa Papeba que, por sua vez, comunica-se com a

laguna de Guaraíras.

De acordo com o trabalho de Carvalho (1982), os sedimentos que recobrem o

fundo da laguna Nísia Floresta, provêm de áreas a montante, sendo transportados

principalmente pelos rios Trairí e Ararí. Já para a jusante, o material depositado é oriundo
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da ação das águas oceânicas, que penetram através da laguna de Guaraíras e alcançam

aproximadamente 17 km, atingindo a desembocadura do rio Trairí na porção NW da

laguna Nísia Floresta.

A área é circundada pelos sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras e,

pela própria natureza desses sedimentos, a rede de drenagem transporta muito material

argiloso, notadamente nos períodos de maior descarga pluviométrica, que trazidos em

suspensão, floculam em contato com a água salgada proveniente da laguna de Guaraíras,

com uma consequente sedimentação.

5.2.2 – Estudo das Amostras do Testemunho 

O testemunho FT-06 foi coletado nas coordenadas UTM 0261187 E/ 9322765 N,

margem norte da laguna Nísia Floresta (Figura 3.2, Capítulo 3), com uma recuperação de

4,0 metros de comprimento (Prancha 5.I).

Sua porção basal (- 4,0m a – 3,33m) é constituída por sedimentos arenosos,

homogêneos, de coloração cinza escuro (N4), intercalado com lentes milimétricas a

centimétricas de lama. Ocasionalmente observa-se restos de raízes.  Os valores de desvio

padrão  mostram sedimentos pobremente selecionados, o grau de assimetria com valores

negativos, ressalta a presença de um componente mais grosso, e os valores de curtose

representam curvas leptocúrticas a mesocúrtica (Anexo I e II). Os minerais pesados

identificados nesses sedimentos, são representados por opacos, zircão prismático e

arrendodado, turmalina, hornblenda verde, rutilo, estaurolita, cianita, alanita e, raramente,

hornblenda azul (Prancha 5.V, Figura a).

Na sua porção média (- 3,10m a – 3,0m) ocorre um nível onde há o predomínio da

lama sobre a quantidade de areia, porém mantendo o mesmo aspecto da sequência

anterior. Este nível está sotoposto a uma areia muito fina com inercalações de lama (-

3,10m a - 0,50m), de coloração cinza escuro (N3), na qual observa-se uma grande

concentração de níveis de conchas inteiras, com tamanhos variados. Em direção ao topo,

observa-se a presença de restos de vegetais, fragmentos de conchas e matéria orgânica. A

classificação pela média corresponde à areia fina, pobremente selecionada, com

assimetria aproximadamente simétrica e curva leptocúrtica (Anexo I e II). Por sua vez,
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esta seqüência, está em contato brusco com uma camada de areia grossa (- 0,50m a –

0,33m), de coloração cinza esverdeado (5Y 4/1 3), constituída essencialmente por grãos

de quartzo e com total ausência de estruturas sedimentares. É classificada segundo a

média como areia grossa, pobremente selecionada, grau de assimetria positivo, e a

curtose representando  curva muito leptocúrtica (Anexo I e II). O conteúdo de minerais

pesados é idêntico a seqüência anterior porém, com o predomínio dos opacos e pequena

quantidade de “alterita” (grãos alterados que não foram identificados).

A porção superior do testemunho (- 0,33m a 0m) é marcada por sedimentos

lamosos, com uma pequena quantidade de areia fina, de coloração preto esverdeado (5

GY 2/1 2). Observa-se uma grande concentração de restos de vegetais (troncos e raízes

de mangue) (Prancha 5.I). A classificação pela média corresponde a areia média, muito

pobremente selecionada, com assimetria positiva e curva muito leptocúrtica (Anexo I e

II). Os centímetros finais, em direção ao topo, é caracterizado por um nível constituído

essencialmente por lama de mangue, de aspecto bastante homogêneo. A assembléia de

minerais pesados identificada é representada por opacos, zircão, rutilo, turmalina, cianita,

hornblenda verde, hornblenda azul, epídoto e presença marcante de alteritas.

As relações entre os parâmetros estatísticos das amostras totais do testemunho FT-

06 constam no Anexo III. Estes parâmetros refletem uma tendência de concentração de

pontos, com exceção das amostras 0m, -0,33,m, -0,66m e 4,0m, que plotam em posições

destacadas das demais amostras em todas as combinações de gráficos de parâmetros

estatísticos, porém diferenciando-se nas curvas de histograma e porcentagem acumulada

(Anexo II). Apesar das três primeiras pertencerem às porções iniciais do testemunho,

todas coincidem no fato de estarem relacionadas à zonas de transição de areias para as

frações mais finas.

No que se refere ao tipo de transporte de sedimentos, os sedimentos deste

testemunho, de um modo geral, caracterizam-se por apresentar certa influência de

transporte por rolamento, das frações mais grossas, possivelmente de origem fluvial e/ou

coluvial, com uma posterior e significativa introdução de material por saltação. Em todas

as amostras é observado predominantemente transporte por suspensão (Anexo II).
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5.2.3 - Discussões

Levando-se em consideração essas sequências litológicas, podemos admitir que o

testemunho FT-06 é constituído por sedimentos depositados em ambiente de água pouco

profunda e com correntes relativamente fracas. Seu perfil litológico (Prancha 5.I)

evidencia uma ciclicidade dos processos de sedimentação, cuja granulometria é

ascendente em direção ao topo (coarsing upward). Sua porção inferior é marcada pela

provável influência de correntes fluviais do rio Trairí, em episódios de cheia, as quais

transportaram sedimentos arenosos de granulometria mais grossa para dentro da laguna,

ou ainda resultantes da contribuiçao de sedimentos areno-argilosos da Formação

Barreiras, os quais teriam sido introduzidos na laguna por meio de prováveis

desmoronamentos das margens. As sequências de granulometria mais finas são atribuídas

a eventos de menor energia de transporte, reforçada pela maior expressividade dos

sedimentos lamosos, níveis de cochas e de fragmentos de conchas, restos de vegetais e

matéria orgânica. Estes foram depositados em ambiente de águas tranquilas, com lapsos

de sedimentação, o que permitiu o desenvolvimento de vegetação de mangue, que

posteriormente foi soterrada por  novos episódios de sedimentação. Os sedimentos do

topo do testemunho resultariam da deposição da carga sedimentar, no encontro das águas

marinhas de baixa energia com o fluxo fluvial, em ambiente tipicamente lagunar.

Neste contexto, vale lembrar, que no ano de 1974, como consequência  de fortes

enchentes, os rios Trairí e Ararí transportaram para a laguna Nísia Floresta uma grande

quantidade de material, ocasionando o preenchimento de extensas áreas. Esse processo de

colmatação continua em operação até os dias atuais. A instalação de áreas pantanosas e

de manguezais é intensa ao longo de suas margens. Outro fato marcante na evolução da

referida laguna foi a construção da Barragem de Surubajá, hoje parcialmente destruída.

Essa barragem ocasionou, tanto para a laguna Nísia Floresta como para a laguna Papeba,

consequências graves. As águas vindas da maré enchente, trazidas pelas correntes,

chocam-se de encontro a barragem provocando a deposição da carga sedimentar. Este

fato é constatado durante a maré baixa, onde barras de lama ficam expostas.

A ação de pequenas ondas, das correntes condicionadas ao regime de ventos que

sopram na região, e a pouca profundidade, faz com que boa parte da carga sedimentar
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permaneça em suspensão, atingindo a parte central da laguna, inclusive áreas de baixa

circulação de águas. Esses sedimentos são responsáveis, em grande parte, pelo

assoreamento da mesma.

5.3 – LAGUNA PAPEBA

5.3.1 - Aspectos Gerais

Localizada no centro do complexo lagunar, a Laguna Papeba mede uma área

aproximada de 2,0 km2, alongada na direção norte-sul. Comunica-se a NW, com a

Laguna de Nísia Floresta, por intermédio do Canal de Boqueirão; a SW com o rio

Baldum; e a SE com a Laguna de Guaraíras através do Canal de Surubajá (Figura 4.2,

Capítulo 4).

A morfolgia do assoalho, com exceção dos canais, revela-se em geral rasa,

oscilando entre 0,5 a 0,75 metros. Nos canais de direções preferenciais NW e centro-sul

da lagoa, registra-se um aumento da profundidade atingindo até 0,9 a 1,5 metros.

Essa laguna apresenta dois modos distintos de circulação das águas, diretamente

relacionados aos movimentos de fluxo e refluxo das marés. Na preamar, as águas

marinhas provenientes da Laguna de Guaraíras, alcançam a Laguna Papeba, através do

Canal de Surubajá, ocasionando uma perda considerável de velocidade e consequente

deposição da carga sedimentar e sua distribuição lateral. Por ocasião da baixa-mar, as

águas marinhas, acrescidas dos cursos fluviais, transportam para a laguna sedimentos

terrígenos fluviais.

Silveira (1981), estudando os sedimentos de fundo da referida laguna, constatou

que a zona central, na direção SE, é expressiva na deposição de sedimentos, caracterizada

pela fração areno-síltica gradando lateralmente, na direção norte, para sedimentos areno-

síltico-argilosos.
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5.3.2 – Estudo das Amostras do Testemunho

O testemunho FT-07, foi coletado na margem SW da laguna, nas coordenadas

UTM 0264057 E/ 9319922 N, com 0,92 metros de recuperação. É carcterizado pela

grande concentração de sedimentos finos e conchas. O mesmo exibe um perfil com uma

seqüência composta, da base para o topo, por  sedimentos areno-sílticos, gradando

progressivamente para areia fina no topo (Prancha 5.II). De início foi retirado o material

conchífero presente, o qual se destinará a um estudo sistemático e ecológico, em

trabalhos subseqüentes a esta dissertação.

Na porção inferior (- 0,92m a – 0,72m) observa-se uma seqüência de areia fina que

grada para areia muito fina em direção ao topo, com intercalações de lentes de lama, e

coloração cinza claro (N6). Nessa seqüência, é comum a presença de pequenos seixos e

manchas oxidadas de coloração  cinza esverdeado (5Y 4/1) e alguns fragmentos de

conchas. A classificação pela média corresponde a areia fina a muito fina, pobremente

selecionada, com assimetria positiva e curva platicúrtica (Anexo I e II). No topo dessa

seqüência, há um aumento na quantidade de finos, constituíndo um nível sedimentos

lamosos, com intercalações de milimétricas lentes arenosas. Apresenta uma coloração

cinza médio (N5) além de manchas cinza esverdeado (5Y 4/1). É constituída

essencialmente por grãos de quartzo, alguns feldspatos, fragmentos de rochas  e

biodetrítos. Os valores da média correspondem a areia muito fina, pobremente

selecionados, com grau de assimetria negativo e a curtose representando curva

leptocúrtica (Anexo I e II). Apresenta assembléia de minerais pesados representada por

uma grande quantidade de opacos, zircão, rutilo, turmalina, silimanita, granada,

estaurolita, cianita, hornblenda verde e epídoto (Prancha 5.V, Figura b).

Na profundade de -0,67m a -0,52m é encontrado um nível constituído

essencialmente por conchas de tamanhos variados e também fragmentadas (várias

espécies de bivalves, gastrópodes e ostras, típicas de ambiente transicional) (Prancha

5.II). De acordo com dados da literatura, nessa laguna, a malacofauna é encontrada, tanto

em fundos areno-argilosos quanto nos arenosos, o que nos leva a crêr que outros

parâmetros ambientais estão influenciando na distribuição das mesmas.
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No topo do testemunho (-0,22m a 0m) há um aumento gradativo da quantidade de

areia sobre a lama. Esse nível é composto por areia fina, de coloração cinza médio

esverdeado (5Y 6/1), constituída essencialmente por grãos de quartzo, variando desde

sub-angulosos a arredondados. Observa-se ainda nesse nível, a presença de laminações

plano-paralelas, definidas por lentes milimétricas de lama, além de pequenas marcas de

bioturbação. A classificação pela média corresponde a areia muito fina, moderadamente

selecionada, com grau de assimetria negativo e a curtose mesocúrtica (Anexo I e II). Os

minerais pesados identificados foram os mesmos da assembléia anteriormente citada.

Essa fraca concentração de sedimentos lamosos no topo do testemunho, deve-se,

muito provavelmente, à contribuição de sedimentos eólicos das dunas móveis atuais, que

encontram-se a ENE da laguna Papeba.

Os parâmetros estatísticos das amostras totais do testemunho expressam a

deposição de sedimentos em ambiente de baixa energia, caracterizada pela dominânia de

sedimentos finos. Os processos mecânicos não parecem ser muito atuantes nesta laguna.

Os valores da média, representados no gráfico Média x profundidade (Anexo III),

evidencia um aumento da média diretamente proporcional a profundidade, exceto para a

amostra 0,91m, que corresponde à porção de areia fina da base do testemunho, estando

relacionada, provavelmente, à um período de movimentação mais intensa de sedimentos

na laguna.

As porções do testemunho que apresentam sedimentos moderadamente

selecionados, sugerem uma deposição da carga sedimentar como resultado do encontro

das águas marinhas de baixa energia com o aporte fluvial. A distribuição granulométrica

e o grau de seleção indicam fluxo predominantemente bidirecional nessa laguna.

Os valores de assimetria evidenciam o predomínio da assimetria negativa, exceto

também para a amostra 0,91m que apresenta uma assimetria positiva, o que reforça a

hipótese de movimentação de sedimentos relacionada a presença de correntes

bidirecionais, colocando o material fino em suspensão, em decorrência do fluxo e refluxo

da maré.

Os valores de curtose de um modo geral, também indicam que na laguna

predomina uma energia baixa a moderada, em virtude provavelmente da pouca circulação

das correntes locais, com exceção dos canais, sujeitos a ação das correntes de maré.
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Com relação aos tipos de transporte de sedimentos, de um modo geral, observa-se

nesta laguna, uma superposição dos três tipos de transporte de sedimentos, porém, com o

predomínio do transporte por saltação e suspensão. As amostras de topo, evidenciam uma

quase ausência de transporte por rolamento (Anexo II).

5.3.3 - Discussões

Na laguna Papeba, as águas de proveniência marinha ao atingirem-na durante a

maré enchente, sofrem queda de energia hidrostática acarretando a deposição de parte dos

sedimentos de origem plataformal. Este processo também está relacionado à diferença de

densidade das águas, uma vez que, o aporte fluvial é contínuo nesta laguna. A energia

relacionada apenas aos movimentos de fluxo e refluxo das marés evidencia a presença de

barras arenosas emersas, nas quais desenvolvem-se vegetação de mangue, sendo este

mais um fator que propicia a deposição de sedimentos finos. A seqüência litológica

encontrada na profundidade de -0,72m a -0,42m do testemunho FT-07 (Prancha 5.II), é

indicativa de assoreamento desta laguna, tendo como conseqüência a diminuição da

energia no ambiente lagunar o que favoreceu também o transporte e a deposição de

sedimentos finos.

A malacofauna encontrada é caracterizada por uma baixa densidade específica e

elevado número de espécies, como conseqüência, provavelmente, da difícil adaptação à

vida com ampla variação nos fatores ambientais.

As interpretações ambientais com base na análise deste testemunho, são

compatíveis com os processos acima referidos. A distribuição espacial dos sedimentos ao

longo do mesmo, evidencia a interação dos processos fluviais e marinhos responsáveis

pela caracterização do ambiente lagunar.



F.T.L.. Melo 2000

Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN                                                                                                       Capítulo 5

53

5.4 – LAGUNA DE GUARAÍRAS

5.4.1 - Aspectos Gerais

A Laguna de Guaraíras mede cerca de 7,0 km de comprimento, com largura

variando entre 1,40  a 2,0 km (Figura 4.2, Capítulo 4). É nesta laguna onde há a maior

influência marinha pois, a mesma possui ampla comunicação com o mar, através de um

canal de aproximadamente 200 metros de largura e profundidade variando em torno de

8,0 metros. Apresenta-se alongada na direção SW-NE. Representa a foz do rio Jacu

afogada.

A morfologia do assoalho apresenta-se, em geral, rasa nas margens, oscilando

entre 0,5 a 2,0 metros, estando as zonas mais profundas confinadas ao longo dos canais.

O assoreamento permitiu a expansão natural da zona de manguezal ao longo do perímetro

da laguna.

De acordo com os dados de Carvalho (1978), as porções NE e NW caracterizam-

se como as de maior movimentação, representadas por sedimentos arenosos e ocorrência

de cascalho. Os sedimentos finos dominam as zonas centro e sul da laguna, devido às

correntes marinhas de baixa energia e forte influência fluvial do rio Jacu, favorecendo

ampla sedimentação desses materiais. Além da contribuição fluvial, a laguna é suprida de

sedimentos arenosos pelas dunas antigas e atuais, bem como por sedimentos areno-

argilosos da Formação Barreiras e seus colúvios com transição abrupta.

As feições morfológicas no interior desta laguna são um delta e barras de maré. O

delta de maré ocupa a seção NW (Prancha 4.I, Figura b, Capítulo 4), desembocadura do

canal de Surubajá. É composto essencialmente por areia quartzosa, coberta

ocasionalmente por fina camada de lama. O decréscimo progressivo de energia, conduz a

deposição de microclásticos nas margens onde se desenvolve abundante vegetação de

mangue. As barras arenosas estuarinas localizam-se na porção NE da laguna, próximas

ao canal de ligação desta com o mar e sob forte influência do fluxo e refluxo das marés

(Prancha 4.I, Figura c, Capítulo 4). São constituídas por areia quartzosa média. A

presença de mangue limita-se às barras próximas às margens.

De acordo com mapas históricos das incursões holandesas no século XVIII, a

então lagoa de Guaraíras, não tinha comunicação direta com o mar. A influência marinha
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na mesma, se dava por intermédio do rio Trairí, através das lagoas de Nísia Floresta e

Papeba. Nesta época, o rio Trairí tinha sua foz na barra do Camurupim, porção NE da

área. Já neste século, o DNOS publicou um mapa onde se mantinham, praticamente, os

mesmos aspectos anteriores, porém a laguna de Guaraíras já apresentava um in let de

comunicação com o mar, embora com pouca dimensão, o que permitia que o fluxo das

águas fosse mantido no sentido norte, com a desembocadura do complexo ainda na barra

do Camurupim (Figura 5.1).

Foi provavelmente uma enchente ocorrida no ano de 1974, a responsável pelo

alargamento do canal de ligação da laguna de Guaraíras com o mar, e um dos fatores

desencadeantes do processo de colmatagem da foz do rio Trairí, que aliados aos ventos

alísios de SE, remobilizando os sedimentos das dunas móveis atuais, terminaram por

fechar completamente a antiga foz do referido rio. Com isso, o fluxo das águas no

complexo lagunar sofreu uma inversão, passando a desembocar, definitivamente, na

laguna de Guaraíras, hoje com ampla comunicação com o mar.

Como já mencionado anteriormente, nesta laguna foram coletados três (03)

testemunho, porém o testemunho FT-01 coletado na margem SE da laguna Guaraíras, no

porto da cidade de Tibau do Sul, com uma recuperação de 2,20 metros de comprimento.

Por ser constituído essencialmente por areias de duna, não foi processado de acordo com

as etapas utilizadas nos outros testemunhos. Foi realizada apenas a descrição litológica do

mesmo. Assim sendo, esse testemunho é constituído por areia quartzosa de granulometria

fina a média, com grãos desde angulosos a arredondados. Localmente ocorre

concentrações de minerais pesados. Não foi possível identificar estruturas sedimentares

associadas, devido a natureza friável dos sedimentos.

5.4.2 – Estudo das Amostras dos Testemunhos

O testemunho FT-03 foi coletado nas coordenadas UTM 0265456 E/ 9318975 N,

dentro da área de influência do delta de maré vazante, porção NW da laguna Guaraíras. A

recuperação deste testemunho foi de 1,85 metros de comprimento (Prancha 5.III).

É carcterizado na sua porção inferior (-1,85m a -1,66m) por uma seqüência

composta por areia fina, de coloração preto esverdeado (5GY 2/1 2), com intercalações
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de estratos de lama, de mesma coloração, rica em fragmentos de conchas, restos de

vegetais e matéria orgânica. Observa-se ainda a presença de uma crosta ferruginosa,

evidenciando um lapso na sedimentação e conseqüênte exposição deses sedimentos em

ambiente aeróbico. É constituída essencialmente por grãos de quartzo, alguns fragmentos

de rochas e biodetrítos. Os grãos são em geral angulosos a sub-angulosos. A classificação

pela média evidencia sedimentos de granulometria areia fina, pobremente selecionada,

com os valores de assimetria variando de muito negativa a aproximadamente simétrica, e

a curtose platicúrtica (Anexo I e II). O conteúdo de minerais pesados identificado é

representado por muitos opacos, zircão, epídoto bastante intemperizado, rutilo, turmalina,

alanita, estaurolita, silimanita, cianita, hornblenda verde e hornblenda azul (Prancha 5.I,

Figuras c e d). Essa mesma assembléia foi observada em todas as outras amostras do

testemunho, com variações apenas na quantidade dos opacos.

Esse pacote grada, em direção ao topo (-1,66m a –1,33m), para uma seqüência

constituída por areia fina, com coloração cinza médio escuro (N4), com alguns

fragmentos de conchas e aspecto bastante homogêneo. Os valores de desvio padrão

mostram sedimentos pobremente selecionados, grau de assimetria aproximadamente

simétrico e a curtose representando curvas platicúrticas (Anexo I e II). Por sua vez, toda

essa seqüência está em contato com uma lente de sedimentos lamosos (-1,33m a -1,25m),

com coloração cinza escuro (N3), de aspecto homogêneo.

A porção média do testemunho (-1,25m a aproximadamente -0,70m), é

caracterizada por sedimentos arenosos com lentes milimétricas de lama, de coloração

cinza médio escuro (N4). Observa-se nesse trecho, mais uma vez, a presença de pequenos

seixos ferruginosos, distribuídos ora de forma aleatória, ora formando uma fina crosta (-

0,70m), além de fragmentos de conchas. Esse intervalo é marcado por dois níveis de

estratificações cruzadas tabulares, definidas por lentes milimétricas de lama, indicando

correntes em direções opostas (Prancha 5.III). A classificação pela média, equivale  a

areia média a fina, pobremente selecionada, com grau de assimetria variando desde

aproximadamente simétrico a negativo e os valores de curtose representando curvas

mesocúrticas a leptocúrticas (Anexo I e II).

Esses sedimentos encontram-se em contato gradacional com uma seqüência de

areia grossa (-0,70m a -0,40m), de coloração cinza escuro (N3). A porção superior é
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marcada por uma expressiva quantidade de conchas (principalmente bivalves,

gastrópodes e ostras) tanto fragmentadas como inteiras. Observa-se ainda grãos

ferruginosos, restos de raízes e laminações plano-paralelas definidas por finas lentes de

lama. É classificada pela média como areia média, pobremente selecionada, com grau de

assimetria positivo e a curtose representando curva mesocúrtica (Anexo I e II).

Esse nível de areia grossa, também está em contato gradacional (-0,40m a 0m), em

direção ao topo, com sedimentos arenosos de granulometria variando de areia média a

fina, com um significativo acréscimo na quantidade de lama nos centímetros finais do

testemunho (-0,15m a 0m). Nesse nível também ocorre um aumento da presença de

conchas e matéria orgânica vegetal.

As relações entre os parâmetros estatísticos desse testemunho estão expressas  no

Anexo III. Os parâmentros refletem uma distribuição com uma certa tendência de

concentração dos pontos das amostras porém, sem evidenciar trends na distribuição. Os

diâmetros médios da distribuição granulométrica dos sedimentos das amostras totais,

fornecem um quadro geral caracterizado por areias médias a fina, ocorrendo localmente

maior concentração de sedimentos lamosos. Neste caso, a deposição dos finos também é

atribuida às correntes marinhas de baixa energia e forte influência fluvial do rio Jacu,

favorecendo ampla sedimentação desse material. Vale ressaltar que além da contribuição

fluvial, a laguna é suprida de sedimentos arenosos de dunas e areno-sílticos da Formação

Barreiras. A distribuição granulométrica e o grau de seleção indicam fluxo

predominantemente bidirecional.

As amostras aqui analisadas, apresentaram assimetria variando desde negativa a

positiva, porém com uma presença marcante de assimetria aproximadamente simétrica,

sugerindo que as amostras, são mais ou menos adaptadas ao ambiente atual. A

distribuição dos valores de curtose mantém o mesmo padrão dos demais gráficos.

Com relação aos tipos de transporte de sedimentos, neste testemunho verifica-se,

também, uma nítida superposição dos três tipos de transporte em todas as amostras,

porém na 1,85m, há o predomínio do transporte por saltação (Anexo II).

O testemunho FT-08 foi obtido na margem norte da laguna de Guaraíras, na área

de manguezal da praia de Malembá, com uma recuperação de 2,07 metros de

comprimento.
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Exibe um perfil bem particular (Prancha 5.IV), constituído na porção inferior (-

2,07m a -1,30m) por turfa, com algumas intercalações milimétricas de areia e lama, com

coloração preto amarronzado (5YR 2/1). Foi coletada uma amostra de uma lente de areia

intercalada na turfa para análise granulométrica. A classificação pela média equivale a

areia fina, composta essencialmente por grãos de quartzo, poucos fragmentos de rochas e

biodetritos,  pobremente selecionada, grau de assimetria positivo e a curtose platicúrtica

(Anexo I e II). Os minerais pesados identificados são representados por opacos, zircão,

algumas honblendas verdes, turmalina, epídoto, estaurolita e raramente cianita. Acima

dessa turfa, na porção intermediária do testemunho (-1,30m a –0,66m), observa-se uma

seqüência com tendências turfáceas, composta por areia fina e sedimentos lamosos, com

discretas laminações plano-paralelas e muitos restos de raízes. Apresenta coloração cinza

escuro (N3). A classificação pela média corresponde a areia fina, moderadamente

selecionada, com grau de assimetria negativo, ressaltando a presença de um componente

mais grosso, e os valores de curtose representando curvas platicúrticas (Anexo I e II).

Na porção superior do testemunho (-0,66m a 0m), toda essa seqüência acima

referida, encontra-se em contato com uma seqüência composta por sedimentos arenosos,

de coloração cinza esverdeado claro (5YR 6/1), constituída essencialmente por grãos de

quartzo, poucos feldspatos, fragmentos de rocha, variando desde sub-angulosos a

arredondados. Próximo ao contato inferior, observa-se a presença de restos de raízes e

conchas, além de laminações plano-paralelas, definidas por minerais pesados. Próximo ao

topo, essas laminações de minerais pesados definem uma estrutura com forma irregular.

A classificação pela média corresponde a areia fina, bem selecionada, com assimetria

negativa a muito negativa e a curtose com curva leptocúrtica (Anexo I e II). Apresenta

assembléia de minerais pesados composta essencialmente por opacos, zircão e rutilo, e

secundariamente, turmalina, hornblenda verde, estaurolita e epídoto (Prancha 5.VI,

Figura a), bastante semelhante às assembléias de minerais pesados identificadas nas

areias do estirâncio e de dunas recentes (móveis) (Prancha 5.VI, Figura b).

As relações entre os parâmetros estatísticos das amostras totais do testemunho FT-

08, estão expressas no Anexo III. As combinações de gráficos dos parâmentros

estatísticos revelam uma certa tendência de concentração dos pontos das amostras do
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topo do testemunho, características de contribuição eólica na laguna, e uma diferenciação

da amostra 2,0m, referente à lente de areia intercalada na turfa.

No tocante aos tipos de transporte dos sedimentos, verifica-se nas amostras

referentes às porções inferiores e intermediárias do testemunho (até a profundidade de –

0,66m), um predomínio da superposição dos transportes por saltação e suspensão.

Enquanto que, nas amostras referentes ao topo do testemunho, pela própria natureza dos

sedimentos, predomina o transporte por saltação, com quase total ausência do transporte

por suspensão (Anexo I e II).

5.4.3 – Discussões

As considerações tratadas nos ítens anteriores, fornecem elementos básicos para a

interpretação de zonas com movimentação distintas dentro da laguna Guaraíras. O

processo clássico na circulação dessa laguna é a mistura da água salgada com a água

doce, em um ambiente parcialmente restrito. Esse processo é controlado pelos fatores

essenciais, que são as marés e correntes fluviais residuais, associadas aos efeitos das

ondas e diferenças de densidade entre a água doce e salgada.

As correntes de marés que penetram na laguna têm sentido diferentes,

influenciando na seleção dos sedimentos.  Na região próxima ao embate das ondas, na

área da barra de Tibau do Sul (FT-08), domina a assimetria negativa, devido ao

mecanismo de lavagem dos sedimentos por ação das ondas. Na seção NW, próxima ao

canal de Surubajá, a granulometria dos sedimentos e a presença de biodetritos e

abundância em restos de vegetais, principalmente próximo as margens (FT-03) refletem

as condições enegéticas mais baixas, nessa porção da laguna.

Na porção centro nordeste da área, verifica-se um importante processo natural de

assoreamento do manguezal pelo avanço, em direção ao continente, dos sedimentos das

dunas móveis atuais. Esse fato é muito bem evidenciado pelo perfil litológico do FT-08,

com as camadas de turfas e sedimentos turfáceos, sotopostos à areias com características

tipicamente eólicas.



F.T.L.. Melo 2000

Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN                                                                                                       Capítulo 5

PRANCHA 5.I



F.T.L.. Melo 2000

Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN                                                                                                       Capítulo 5

PRANCHA 5.II



F.T.L.. Melo 2000

Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN                                                                                                       Capítulo 5

PRANCHA 5.III



F.T.L.. Melo 2000

Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN                                                                                                       Capítulo 5

PRANCHA 5.IV



F.T.L.. Melo 2000

Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN                                                                                                       Capítulo 5



F.T.L.. Melo 2000

Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN                                                                                                       Capítulo 5



 F.T.L. MELO 2000

Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN                                                                                                       Capítulo 6

66

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

As considerações que seguem foram elaboradas a partir do tratamento e análise

dos dados referentes às técnicas utilizadas na elaboração deste trabalho.

O complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba Guaraíras encontra-se inserido no

domínio dos tabuleiros costeiros, suportados por sedimentos areno-argilosos, plio-

pleistocênicos da Formação Barreiras, porém recebendo influência dos sedimentos

quaternários sub-recentes e recentes, sejam eles correspondentes as dunas antigas e/ou

atuais, e ainda de sedimentos plataformais, introduzidos no ambiente lagunar pelas

correntes de maré, as quais exercem papel importante nos processos de sedimentação dos

depósitos lagunares em estudo.

No geral, as principais feições geomorfológicas reconhecidas na região do

complexo lagunar podem ser compartimentadas como elementos ligados aos ambientes

(1) continental, representados pelas bacias de drenagem dos rios Trairí, Baldum e Jacu, e

tabuleiro costeiro; e (2) transicional, representado pelas lagunas de Nísia Floresta, Papeba

e Guaraíras, campos de dunas, falésias, canais de maré e linhas de beach rocks.

Parece haver uma intensa correlação entre as expressões geomorfológicas e

hidrográficas com a atividade neotectônica nesta região. A disposição dos rios em geral

reflete as direções do fraturamento tardi-brasiliano do susbstrato cristalino, tanto no

embasamento adjacente, quanto na cobertura sedimentar. Do ponto de vista da análise

específica dos principais drenos da área, no caso os rio Trairí e Jacu, ficou evidenciado

uma ampla configuração de anomalias nas respectivas redes de drenagem, incluíndo os

baixos cursos retilíneos dos referidos rios, deflexões de cursos d’água, confluências retas

de canais e densa rede de tributários paralelizados.

Os vales dos rios Trairí e Jacu, bastante alargados nos seus baixos cursos

(atingindo até  cerca de 4 km de largura), acham-se delimitados por falhamentos (Bezerra

1998), sendo ambos de caráter normal e mostrando-se sob a forma de encostas íngremes.
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É verificado ainda assimetria em ambas redes de drenagem. Na bacia do rio Trairí a

assimetria é evidenciada pela concentração de tributários fluindo de sul para norte, na

margem direita (sul), enquanto que a margem esquerda (norte) é praticamente desprovida

de afluentes. Isso é um elemento sugestivo de que o rio aproveita uma estrutura recente,

relacionada a basculamento rotacional de um bloco segundo um eixo NW-SE, que

permite o soerguimento da porção NE (correspondente à Ponta de Tabatinga) e

abatimento do quadrante SW, permitindo o desenvolvimento do campo de dunas na

região de Barreta.

Na bacia do rio Jacu, seus afluentes, no domínio estudado, estão localizados

essencialmente na margem esquerda (norte). A densa rede de tributários paralelizados e

morfologia de lagoas ao logo do vale, também são elementos sugestivos de controle

neotectônico, cujo elemento maior, neste caso, estaria representado pelo graben do Jacu

(Bezerra 1998), com direção SW-NE. As lagunas, por sua vez, mostram-se igualmente,

condicionadas pela estruturação regional, o que é traduzido pelas formas exóticas de seus

espelhos d’água.

Essas evidências também foram observadas em feições de afloramentos na

Formação Barreiras, através de sets conjugados de fraturas com direções preferenciais

NW-SE e SW-NE, presença de mini-grabens, controlados por pequenos falhamentos,

além de liqüefação. Nos beach rocks da praia de Tibau do Sul foi identificado um outro

conjunto de fraturamento com direções aproximadas N-S e E-W, relacionadas,

provavelmente, a ação do impacto frontal das ondas e solapamento da base dos arenitos,

embora sem descartar a possibilidade dessas estruturas estarem relacionadas a um outro

pulso de atividade neotectônica na região.

Em síntese, foi caracterizada uma complexa estruturação afetando os sedimentos

da Formação Barreiras e as unidades holocênicas sobrejacentes. O arcabouço estrutural

local é resultado, provavelmente, da evolução do campo de tensões ao longo do tempo

geológico, com influência de falhas cretáceas e zonas de cisalhamento pré-cambrianas,

impressas no embasamento cristalino (trends NE e NW). Este sistema  de esforços teria

atuado a partir do Mioceno, ocasionando sucessivas reativações, com nítida

predominância da compressão imposta pela cadeia meso-atlâtica ( 1 na direção E-W e 3

N-S, Ferreira 1997).
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A variação da direção do fluxo das águas neste complexo lagunar, bem como, as

conseqüentes mudanças nos ecossistemas lagunares, estão possivelmente relacionadas às

variações do nível de base regional, incluíndo o lençol freático que acompanharam as

flutuações holocênicas do nível relativo do mar; ao progressivo estabelecimento da

vegetação de mangue, característica desses ambientes, o que propicia a redução da

energia de transporte; ao aporte de sedimentos clásticos através dos cursos fluviais e

correntes logitudinais costeiras; à migração de sedimentos eólicos das dunas antigas e

atuais; e ao controle exercido pela tectônica regional pré-cenozóica.

Além dos mecanismos naturais que vêm atuando na evolução destes ambientes,

deve-se considerar também a superposição da intervenção antrópica, cuja influência

nesses processos vem se manifestando de maneira crescente nos últimos anos. Essa ação

tem, na maioria das vezes, acelerado o processo evolutivo, como por exemplo, através do

aumento da taxa de sedimentação nas lagunas, em conseqüência da erosão causada pela

destruição da cobertura vegetal das áreas próximas as vertentes e nas margens das

lagunas, como também das dunas, provocando o aceleramento do assoreamento das

drenagens por processos eólicos e até mesmo, o soterramento das áreas mais próximas as

margens, como é evidenciado no testemunho FT-08.

Um outro fator de grande representatividade foi a construção da Barragem de

Surubajá, hoje parcialmente destruída, que ocasionou mudanças drásticas nos

ecossistemas das lagunas à montante (Nísia Floresta e Papeba), tanto do ponto de vista

ecológico, quanto aos aspectos econômicos e sociais da região. Dentre as conseqüências,

ficou registrado o secamento parcial dessas duas lagunas; grande concentração de

sedimentos com granulometria fina pois, a falta de um bom escoamento contribui para a

deposição da carga sedimentar em suspensão; diminuição da salinidade, o que é de

grande importância para o desenvolvimento da fauna e flora locais. Com base em

depoimentos de moradores locais, um grande número de espécies de peixes e crustáceos,

extinguiram-se ou diminuiram, em relação a uma maior variedade existente

anteriormente a construção da referida barragem. Quanto a flora, esta condicionou o

aparecimento de determinados vegetais, formando verdadeiros prados no interior das

lagunas e promovendo o entulhamento de seus canais de circulação. Essa vegetação

desaparece por ocasião da subida das grandes marés.
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Um outro ponto importante, ainda dentro do problema da salinidade, é a dos

mangues. São eles os reponsáveis pela grande concentração da deposição de sedimentos

finos, que reduzem a velocidade das correntes e abrigam uma fauna bem características.

Na época da construção da barragem, grande parte do manguezal morreu, em virtude da

diminuição da salinidade.

As enormes chuvas caídas no ano de 1974 provocaram o arrombamento de uma

parte da barragem, possibilitando o restabelecimento das antigas condições ambientais.

As grandes extensões do complexo lagunar, já colmatadas e transformadas em,

terra firme, sugerem que o processo de entulhamento nas lagunas, é muito mais atuante

nos dias atuais, refletindo-se na distribuição dos sedimentos através de uma complexa

associação de influências ambientais, passadas e recentes, com a interação de processos

fluviais e marinhos.

O importante papel assumido na região pela variação do nível do mar, devido à

maré, pode ser observado, principalmente, na laguna de Guaraíras, durante a baixa-mar,

pela exposição de inúmeras barras arenosas e dos canais principais de drenagem do

estuário. Durante a preamar, essa influência fica evidenciada pelo recobrimento dessas

feições morfológicas, bem como, pela formação de um padrão de correntes que denota

uma forte contribuição de fatores de origem marinha (marés e ondas) na ocupação da

planície de inundação que caracteriza a área do estuário e define suas margens.

Diante dos fatos acima abordados, os quais contribuíram para um melhor

entendimento da representação ambiental do complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-

Guaraíras, ilustrada também pelas análies sedimentológicas dos testemunhos coletados,

nos diversos gráficos e histogramas, observamos que, os depósitos lagunares correlatos

exprimem características texturais essencialmente microclásticas, de águas pouco

profundas e com correntes relativamentes fracas. Isso é ainda reforçado pela própria

constituíção do material amostrado.

A evolução morfo-dinâmica dessa região, está, portanto, condicionada pela

interação entre os processos geodinâmicos externos, representados pela dinâmica fluvial,

eólica e marinha (principalmente marés), aliados aos processos tectônicos modernos e/ou

herdados da evolução pré-cenozóica regional, quais sejam, a trama de lineamentos (pré-
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cenozóicos (zonas de cisalhamentos pré-cambrianos e estruturação mesozóica ligada ao

rifteamento Gondwana) e estruturas geradas pelo campo de tensão recente a sub-recente.

Com base nestas constatações, e objetivando indicar um conjunto de ações que

permitam formar uma base de dados consistentes para o desenvolvimento acelerado de

estudos na referida área, pode-se sugerir como pertinentes a execução dos seguintes

estudos:

# estudo sistemático e quantitativo de minerais pesados, ao longo dos rios Trairí e

Jacu, com a finalidade de complementar os dados sobre a proveniência de sedimentos, e

da hidrodinâmica do complexo lagunar;

# estudos de caracterização quantitativa da hidrodinâmica do sistema, isolado e

como um todo, bem como o balanço hídrico da região, que permitam investigações mais

detalhadas do processo de colmatação do referido complexo;

# utilização de imagens multiespectrais e fotografias aéreas de pequeno formato

que possibiltam não só a análise da evolução temporal, como também a quantificação de

algumas variáveis ambientais.

# estudos batimétricos e sonográficos das lagunas, que permitam uma visão em

perfil e em planta, possibilitando, além do mapeamento morfológico e textural, trabalhos

de modelagem numérica.
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FT – 06  Laguna Nísia Floresta – RN ANEXO II
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