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RESUMO

A área de estudo está inserida na região da Ponta do Tubarão, Município 
de Macau, litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, composta por 
rochas sedimentares e sedimentos de idades terciárias e quaternárias. Essa região 
é caracterizada pela intensa ação dos processos costeiros, ocasionando a 
instabilidade morfológica em boa parte da área, além da interferência de 
atividades antrópicas, destacando-se o Pólo Industrial Petrolífero, salineiro e de 
carcinicultura. Isso justifica a integração de estudos científicos multidisciplinares 
e multitemporais detalhados, proposto neste trabalho, na avaliação do 
comportamento evolutivo desse ambiente costeiro por meio da caracterização dos 
elementos geoambientais, identificando áreas de proteção e recuperação, 
principalmente aquelas que sofrem intervenção socioeconômica. O objetivo 
principal foi o monitoramento costeiro a partir da utilização de técnicas de 
geoprocessamento para elaboração de mapas temáticos que possibilitassem o 
levantamento de áreas de risco e de áreas de proteção ambiental quanto ao 
derramamento de óleo. Teve como base o uso de uma metodologia para a 
interpretação multitemporal de imagens de sensores remotos e reconhecimento 
de campo, integrados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG). 
Por meio dessa metodologia foram elaborados os mapas Geológico, 
Geomorfológico, Vegetação, Pedológico e de Uso e Ocupação do Solo para área, 
que foram posteriormente integrados no SIG, permitindo a elaboração dos mapas 
de Vulnerabilidade Natural e Vulnerabilidade Ambiental. Ambos os mapas 
foram classificados de acordo com os graus de vulnerabilidade levantados como 
sendo: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Além desses mapas o SIG 
permitiu a análise da evolução da linha de costa para 10 datas distintas, 
utilizando-se como base imagens Landsat 5 TM e 7 ETM+ e imagens SPOT-
HRVIR. Essa análise possibilitou o acompanhamento da evolução da 
morfodinâmica costeira, onde os resultados foram representados por áreas de 
erosão e acresção (ou deposição) dos sedimentos, apontando áreas críticas 
ocupadas pela indústria petrolífera (campos Macau e Serra) que estão sendo 
atingidas pelo forte processo erosivo que se apresenta para a região. O SIG 
também permitiu a elaboração do Mapa de Sensibilidade Ambiental ao Derrame 
de Óleo (Mapa SAO) em escala operacional (1:10.000), de acordo com as 
normas criadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA 2002), que determina 
a classificação do Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL). O Mapa SAO em 
escala operacional teve como base o mosaico de imagens IKONOS, que resultou 
a confecção do mapa em escala de 1:10.000, onde o ISL foi representado 
segundo duas marés da região (preamar e baixamar), na qual foram reconhecidos 
cinco índices de sensibilidade (3, 4, 7, 9, 10) para o ISL na baixamar, já para o 
ISL de preamar o número de índices de sensibilidade aumentou para sete (3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10) para área. Todas essas informações são necessárias à tomadas de 
decisões para contenção do óleo e seus derivados, caso haja o derramamento na 
área em questão. A aplicação dessas técnicas possibilita a otimização e 
implantação de novas atividades socioeconômicas, gerando menor impacto 
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ambiental e resguardando áreas de proteção ambiental, beneficiando investidores 
com uma melhor produtividade e segurança na seleção de áreas para exploração, 
e a comunidade local com a preservação da fauna e flora, de onde retiram o 
sustento. O desenvolvimento das atividades está inserido no âmbito do Projeto 
Monitoramento Ambiental de Áreas de Risco a Derrames de Petróleo e Seus 
Derivados (REDE 05/01 - PETRORISCO, FINEP/CTPETRO/ PETROBRAS) de 
características multidisciplinares e interinstitucional em temas envolvendo o 
monitoramento ambiental e a atividade petrolífera. 
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ABSTRACT

The study area is inserted in Ponta do Tubarão region, Macau City, 
setentrional littoral of Rio Grande do Norte State, composed of Tertiary and 
Quaternary sedimentary rocks and sediments. This region is characterized for the 
intense action of the coastal processes, causing the morphologic instability in part 
of the area, beyond the interference of human activities, as the Petroliferous 
Industrial Polo, salt companies and shrimp farms. This justifies the integration of 
multidisciplinary and multitemporal detailed scientific studies dealing with the 
evaluation of the changing behavior of this coastal environment by 
geoenvironments elements characterization, identifying protected and 
recuperation areas, mainly those under socioeconomic intervention. The main 
objective was the coastal monitoring using geoprocessing techniques to prepare 
thematic maps useful for oil spilling environment risk areas survey. The 
methodology was based on multitemporal interpretation of remote sensing 
images and field checking, integrated in a Geographical Information System 
(GIS). The Geologic, Geomorphologic, Vegetation, Soil and Land Use maps 
were prepared, and later on they allowed the generation of the Natural 
Vulnerability and Environmental Vulnerability maps. These maps had been 
classified in accordance with vulnerability degrees: very low, low, medium, high 
and very high. Beyond these maps the GIS allowed the analysis of the shoreline 
evolution for 10 distinct dates, using Landsat 5 TM and 7 ETM+ and SPOT-
HRVIR images. This analysis made possible the attendance of the coastal 
morphodynamic evolution, where the results had been represented by areas of 
erosion and accretion (or deposition) of sediments, pointing critical areas under 
erosive process to the petroliferous industry (Macau and Serra fields). The GIS 
also provided to prepare the Environmental Sensitivity Maps of Oil Spill (SAO 
Maps) in operational scale (1:10.000), according to the norms of the Ministério 
do Meio Ambiente (MMA 2002). The SAO Map in operational scale was based 
on IKONOS images mosaic where the ESI (Environmental Sensitivity Index) 
was represented according with two tides phases of the region. There were 
recognized five ESI (3, 4, 7, 9, 10) for the low tide; to the high tide the ESI 
number increased to seven (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10). All these information are 
necessary to the decisions making about oil spill and its derivatives containment. 
These techniques application makes possible the optimization and implantation 
of new socio-economics activities of low environmental impact, indicates areas 
for better productivity and security exploration, and benefits local communities 
with fauna and flora preservation. The development of these activities is inserted 
in the scope of Monitoramento Ambiental de Áreas de Risco a Derrames de 
Petróleo e Seus Derivados Cooperation Project (Rede 05/01 - PETRORISCO, 
FINEP/CTPETRO/PETROBRAS) of multidisciplinary and interinstitucional 
characteristics dealing with subjects involving the environmental monitoring and 
the petroliferous activity. 
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I.1. INTRODUÇÃO 

I.1.1. Apresentação 

A presente Dissertação de Mestrado corresponde à etapa final das atividades de 

pós-graduação desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação de Geodinâmica 

e Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). As 

atividades de pesquisa desenvolvidas estão vinculadas ao Projeto Monitoramento 

Ambiental de Áreas de Risco a Derrames de Petróleo e Seus Derivados (REDE 05/01 - 

PETRORISCO, FINEP/CTPETRO/PETROBRAS) de características multidisciplinares e 

interinstitucional em temas envolvendo o monitoramento ambiental e a atividade 

petrolífera. Nesta Dissertação de Mestrado foram apresentadas as atividades 

desenvolvidas no PPGG com o apoio do Laboratório de Geoprocessamento (GEOPRO) e 

do Grupo de Pesquisa em Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental 

(GGEMMA).

A Dissertação de Mestrado teve como princípio o monitoramento costeiro a partir 

da utilização de técnicas de geoprocessamento para elaboração de cartografias temáticas 

que possibilitassem o levantamento de áreas de risco e de áreas de proteção ambiental 

quanto ao derrame de óleo. 

I.1.2. Introdução e Objetivos 

As técnicas de geoprocessamento possuem importantes ferramentas que podem 

ser aplicadas no monitoramento, planejamento e na tomada de decisões voltadas às 

atividades antrópicas e ambientais, a partir de dados georreferenciados. Essas técnicas 

foram utilizadas na avaliação da dinâmica dos ambientes costeiros e suas variações 

interanuais e decenais, baseado no processamento digital de imagens de sensores remotos 

orbitais multiespectrais e aerotransportados recolhidos em diferentes datas de 

imageamento. Dessa forma, permitiram o mapeamento das unidades geomorfológicas e a 

análise multitemporal de suas variações espaciais, principalmente quanto às modificações 

dos limites entre os geoambientes costeiros dispostos em áreas sob influência da indústria 

petrolífera (Singhroy 1996, Barbosa et al. 1999, Souza Filho 2000, Alves et al. 2002, 

Lima et al. 2002, Souto 2002, Grigio 2003). 
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O Sistema de Informações Geográficas (SIG) é uma tecnologia em franco 

processo de desenvolvimento, cuja definição engloba vários aspectos do 

geoprocessamento, chegando a ser considerado uma ciência e não como uma ferramenta 

(Goodchild et al. 1997). Em suma, o SIG nada mais é que um conjunto de ferramentas 

computacionais compostos por softwares, hardwares, dados e pessoas no auxílio a 

manipulação, análise e apresentação de informações espacializadas, o que permite 

explorar os dados armazenados num Banco de Dados Ambientais Georreferenciados 

(BDAG, GEOPRO-GGEMMA/PPGG), transformando-os em conhecimento e 

informação.

As pesquisas que abordam o tema meio ambiente são crescentes em escala 

mundial. Isso se deve a política ambiental adotada pelos países desenvolvidos e pelos 

países chamados de emergentes. No Brasil, nenhum projeto ou iniciativa capaz de causar 

um impacto ambiental considerável pode ser iniciado, implantado e operado sem um 

prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA). Sem esse estudo e as respectivas 

audiências públicas, não poderá ser concedida a necessária licença ambiental. O emprego 

dessas novas tecnologias voltado para esse tipo de estudo auxilia uma análise fácil e ágil 

quanto à vulnerabilidade do local mediante ação humana ou até mesmo diante das 

mudanças naturais ocorridas no próprio ambiente, permitindo o planejamento adequado 

para áreas de risco ambiental. 

Uma das técnicas mais utilizadas na análise de possíveis impactos ambientais e 

suas conseqüências são os Mapas de Sensibilidade Ambiental, que permitem identificar 

as áreas sensíveis em relação a alguma mudança no meio ambiente, seja ela natural ou 

antrópica, visando a redução de conseqüências desastrosas e prejudiciais. Esses mapas 

vêm sendo utilizados desde da década de 70, desenvolvida pelo NOAA (National 

Oceanographic and Atmospheric Administration), representando uma importante 

ferramenta técnico-gerencial para a priorização dos ambientes protegidos, nos quais 

devam ser aplicados ou concentrados esforços em casos acidentais/emergenciais, de 

forma a reduzir as conseqüências ambientais (Araujo et al. 2002). Pode-se diagnosticar 

os possíveis problemas ambientais ao analisar um mapa de sensibilidade, sugerindo 

recomendações para um melhor aproveitamento das atividades de controle e proteção. 

Outra técnica de análise ambiental é o Mapa de Vulnerabilidade, que se assemelha 

no significado com o outro supracitado. Entretanto, a principal diferença é que os mapas 
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de vulnerabilidade identificam áreas susceptíveis quanto a impactos ambientais 

potenciais provocados no que diz respeito ao uso de uma área ou a tendência (o “ser 

passível”) de receber impressões, modificações ou adquirir qualidades diferentes das que 

já tinha (Grigio 2003). A geração do mapa de vulnerabilidade visa mostrar a intensidade 

e a sua distribuição, levando-se em consideração principalmente a estabilidade em 

relação a morfogênese e a pedogênese, seja a análise feita tanto para o fator natural 

quanto ambiental. 

Esta Dissertação de Mestrado tem como objetivos principais: à coleta e o 

armazenamento dos dados no BDAG composto em SIG, sendo esses dados utilizados 

como fonte de análise multitemporal dos elementos geoambientais, identificados por 

meio de produtos orbitais de sensores remotos multiespectrais, permitindo consultas para 

auxiliar na tomada de decisões sobre a sustentabilidade ambiental; a elaboração de mapas 

temáticos, que possibilitem o levantamento de áreas susceptíveis, e o monitoramento da 

evolução morfodinâmica da região em questão a partir de consultas ao BDAG; e a 

elaboração do Mapa de Sensibilidade do Litoral ao Derramamento de Óleo em escala de 

1:10.000 para as áreas sob influência dos campos petrolíferos de Macau e Serra, 

localizados na região costeira de Macau/RN. 

I.1.3. Problemática e Justificativa 

A região de Macau/RN é caracterizada por atividades socioeconômicas de grande 

importância para o Estado do Rio Grande do Norte, como o pólo industrial petrolífero, a 

indústria salineira e a carcinicultura, de características de algum modo conflitantes. Essas 

atividades se encontram numa área marcada por intensa dinâmica costeira, o que justifica 

a integração de estudos científicos multidisciplinares e multitemporais detalhados na 

avaliação do comportamento evolutivo desse ambiente costeiro. Este estudo de 

caracterização ambiental é fundamental na identificação de áreas para proteção e 

recuperação, principalmente aquelas que sofrem intervenção socioeconômica. 

A utilização de SIG´s aplicado ao planejamento e ordenamento da região costeira 

e das atividades socioeconômicas existentes na região possui diversas vantagens, que 

incluem o benefício da integração das técnicas de processamento digital de sensores 

remotos e a classificação temática com a análise espacial, de modo a melhor conhecer os 
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terrenos onde se pretende desenvolver novas atividades socioeconômicas ou na 

prevenção de acidentes ambientais. 

A aplicação destas técnicas na área em questão possibilita subsidiar a otimização 

e a implantação de novas atividades socioeconômicas, gerando impacto ambiental de 

menor proporção, resguardando áreas de proteção ambiental e beneficiando os 

investidores com uma melhor produtividade e segurança em áreas bem escolhidas para 

exploração de suas atividades. 

I.1.4. Localização e Vias de Acesso 

A área de estudo (Figura 1.1) localiza-se no Município de Macau, que está 

inserido na microrregião salineira do Rio Grande do Norte, também conhecida por 

Microrregião Macau (IBGE 2001). Está limitada pelas coordenadas em UTM de 800 – 

840 kmE e 9430 – 9445 kmN, com área de 600 km2 (Figura 1.1). 

O acesso pode ser realizado pela rodovia federal BR-406, até o trevo que dá 

acesso à cidade de Guamaré, e pela RN-401. A sede da cidade de Macau dista de Natal, 

capital do Estado, cerca de 190 km pela via rodoviária. 

Figura 1.1 – Localização da área de estudo no município de Macau, Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. 
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I.2. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS  

I.2.1. Clima 

O clima desta região é semi-árido, apresentando, de modo geral, altas 

temperaturas e chuvas escassas, sendo definido por duas estações: uma estação seca com 

período mais longo (de 7 a 8 meses) e uma estação de “inverno” com período pluvial 

curto nos meses de fevereiro a maio (IDEMA 1999). 

A área em estudo possui, devido à proximidade com o Equador, uma temperatura 

elevada, com média anual de 27,2º C, chegando a ultrapassar os 40° C no mês de novembro 

(período da estação seca), onde a insolação é uma das mais elevadas do Brasil, com 

médias anuais em torno de 2600 horas/ano e 7,22 horas/diárias, medidas na Estação 

Meteorológica de Macau/RN entre os anos de 1961 a 1990. Esta porção setentrional do 

Estado do Rio Grande do Norte é caracterizada pela grande incidência de energia solar, 

com regime térmico uniforme marcado por temperaturas elevadas e pequenas variações 

no decorrer do ano. Esta situação ocorre devido aos fatores geográficos da região, como 

a baixa latitude, a baixa altitude, a proximidade do mar e o relevo plano a suavemente 

ondulado.

A umidade relativa média anual é de 68%, podendo ocorrer uma variação anual de 

20% para cima quanto para baixo (IDEMA 1999). Isto permite configurar num clima semi-

árido, classificando-se como tipo BSW’h, segundo a classificação climática de Köppen 

(1948), que é caracterizado por um clima quente e úmido com chuvas no verão e 

precipitações máximas no outono, com períodos mais chuvosos nos meses março a abril. A 

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

1.780,6 mm e o mínimo de 53,0 mm (IDEMA 1999). 

I.2.2. Hidrografia 

A rede hidrográfica da área está inserida na porção NE da maior bacia hidrográfica 

que deságua no litoral norte potiguar (a bacia hidrográfica Piranhas-Açu). Porém a área, 

por se tratar de estuário, é constituída apenas por rios de pequeno porte na porção sul da 

ilha da Ponta do Tubarão e pelos rios Casqueira e Conceição (de médio porte) na porção 

SW da área em estudo, cuja contribuição provêm do continente nos períodos chuvosos e 

com vazões reduzidas, mas basicamente estão sujeitos à ação das marés, que, de acordo 
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com Miranda (1983) sua variação máxima entre a preamar e a baixa-mar pode ser de 3,3 m 

e a mínima de 0,9 m. 

O regime é de mesomaré que é caracterizado pelas marés do tipo semidiurnas, 

apresentam desigualdade diária, com nível de maré de quadratura da ordem de 127,79 

cm e nível médio de maré alta de sizígia de 284,55 cm. Outros rios, que se encontram na 

porção mais central da área são intermitentes e quase sempre abastecem as lagoas ou os 

lençóis freáticos, não atingindo diretamente o oceano ou os rios dominados pela maré. A 

maioria das lagoas que se encontram na porção interdunar correspondem à parte 

aflorante do lençol freático da região. 

I.2.3. Solo 

A área em estudo apresenta, de modo geral, quatro tipos de solos (SUDENE 1971, 

BRASIL 1981, IDEMA 1999). E sua formação e associações estão relacionadas 

intimamente ao tipo de rocha, clima, relevo e vegetação (Costa Neto 1985). Esses quatro 

tipos se resumem em: Areias Quartzosas Distróficas, com fertilidade baixa, textura 

arenosa, excessivamente drenado e relevo plano; Solonchak Solonétzico, com alta 

salinidade, textura indiscriminada, imperfeitamente mal drenado, com relevo plano; 

Solonetz Solodizado, com textura indiscriminada, pouco drenado e de relevo plano; e 

Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico, com fertilidade média e alta, textura média 

fortemente drenado e relevo plano (Figura 1.2). 

Areias Quartzosas Distróficas (AQD) 

Correspondem aos solos oriundos dos sedimentos marinhos não consolidados de 

textura arenosa (quartzo), depositados pela ação dos ventos e ondas, e concentrando-se 

próximo à costa (SUDENE 1971). Compreendem as dunas fixas, recobertas por 

vegetação que são nutridas pelo sistema de retro-alimentação, de horizonte A muito 

pouco desenvolvido, e as dunas móveis, sem desenvolvimento de horizontes. Nas dunas 

fixas a vegetação é arbustiva ou arbóreo-arbustiva definidas em moitas densas e esparsas, 

normalmente associadas a cajueiros e tipos baixos e rasteiros. Os campos de dunas 

móveis são desprovidos de vegetação, que, quando ocorrem nas depressões interdunares, 

correspondem a gramíneas e halófilas. Situa-se num relevo plano a suavemente ondulado, 

bem drenados, de raso a profundo e com baixa fertilidade. 
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Associação de Solos 1 (ALP) 

O tipo ALP é composto pela associação de três diferentes tipos de solos 

caracterizados a seguir: 

Areias Quartzosas Distróficas fase caatinga hiperxerófila relevo plano: solos 

derivados de sedimentos areno-quartzosos do Grupo Barreiras, apresentando 

cobertura vegetal de caatinga hiperxerófila arbustiva ou arbórea-arbustiva densa 

ou pouco densa, destacando-se as seguintes espécies: angico, jurema, marmeleiro, 

mufumbo e facheiro. São constituídos por areias quartzosas, cascalhos e 

concreções ferruginosas (goetita); 

Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico textura média intermediária para 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico fase caatinga hiperxerófila 

relevo plano: solos desenvolvidos a partir de sedimentos arenosos e areno-

argilosos do Grupo Barreiras, com cobertura vegetal de caatinga hiperxerófila 

arbustiva densa. Constituídos por areias e cascalhos quartzosos, geralmente com 

aderência argilo-ferruginosa; 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico latossólico textura média fase 

caatinga hiperxerófila relevo plano: solos predominantemente arenosos 

originados a partir do Grupo Barreiras, com provável influência de calcário do 

Cretáceo. Possui vegetação composta por caatinga hiperxerófila densa com 

abundância de jurema e marmeleiro. É constituída principalmente por areias e 

cascalhos quartzosos. 

Associação de Solos 2 (SK) 

O tipo SK é composto pela associação de dois diferentes tipos de solos 

caracterizados a seguir: 

Solonchak Solonétzico: é caracterizado pela alta salinidade, apresentando crostas 

superficiais de cristais de sal durante o período de estiagem. Situando-se em 

planícies de inundação (várzeas), sendo influenciado pelas águas estuarinas de 

supramaré. Sua textura é indiscriminada, imperfeitamente mal drenado e a 

vegetação chega a ser ausente em grande parte na área devido à alta salinidade. A 

origem desses solos provém de sedimentos holocênicos argilosos a arenosos não 

consolidados. Associa-se a uma cobertura vegetal representada pelas formações 
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halófilas, ocorrendo amplas extensões desprovidas de vegetação devido à 

salinidade, denominadas de “deserto salino”. As espécies presentes são esparsas 

com a presença constante do perrexiu ou pirixiu e brêdo, e nos níveis mais 

elevados são comuns as carnaubeiras, juncos e quebra-panelas; 

Solonetz Solodizado: ocorre em relevo plano a suavemente ondulado nos terraços 

fluvio-estuarinos. Possui textura indiscriminada, pouco permeável, pouco 

drenável, estando sujeito à erosão hídrica, tais como laminar e em sulco. 

Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico (LVE) 

São solos que mostram altos valores para relação textural e relação silte/argila 

(SUDENE 1971). Situam-se num relevo plano a suavemente ondulado da superfície de 

aplainamento, com vegetação dominante de caatinga. Sua textura é média, bem a 

fortemente drenado, espessos e porosos, desenvolvidos a partir das seqüências arenosas e 

areno-argilosas das formações Barreiras e Tibau. Sua fertilidade é de média a alta 

permitindo o cultivo durantes os períodos chuvosos, além de pecuária extensiva de 

pequeno porte na região. 

I.2.4. Vegetação 

De acordo com o IBAMA (1992) a área em estudo apresenta basicamente dois 

tipos principais de vegetação: vegetação litorânea e vegetação de caatinga. 

Vegetação Litorânea 

Ocupa boa parte da porção norte da área, que sofre influência marinha (água do 

mar, ventos, salinidade, temperatura, etc.). São englobados por tipos de vegetação, 

principalmente, de manguezal e de dunas fixas (Figura 1.3). Os manguezais são 

encontrados nos trechos do litoral, em áreas protegidas, ligadas indiretamente pelo mar, 

como também no interior de lagunas e baixos cursos dos rios. A vegetação das dunas 

fixas é halófila, que é constituída por plantas que toleram viver em solo com alta 

concentração de sais, geralmente são espécies herbáceas e rasteiras. A vegetação de 

restinga é de grande importância para ecologia regional por dificultar a ação dos agentes 

erosivos.
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Vegetação de Caatinga 

Corresponde a vegetação que ocupa a porção S da área, a qual é constituída por 

árvores e arbustos espinhosos, classificada nos tipos caatinga arbustiva-arbórea aberta, 

caatinga arbustiva-arbórea fechada e caatinga arbórea aberta (Figura 1.3), que durante a 

seca apresentam-se quase totalmente desfolhados, caracterizando a região semi-árida. A 

caatinga arbustivo-arbórea aberta é definida com base no porte médio das espécies, que 

pode alcançar até 3 m de altura, baixa freqüência de áreas de bosque, ocorrência em 

locais onde os solos são rasos, pedregosos e com afloramentos rochosos. O tipo caatinga 

arbustivo-arbórea fechada apresenta porte médio entre 3 a 4 m de altura, com alto grau 

de cobertura do solo. A caatinga do tipo arbórea fechada possui porte de 4 a 5 m de 

altura, com árvores em concentrações significativas, alto grau de cobertura do solo e 

presença de bosque. 

I.2.5. Relevo 

A região em questão está compreendida na planície costeira e nas superfícies 

aplainadas (Lima 1993), que é constituída pelos campos de dunas sobrepostas aos 

tabuleiros costeiros, as planícies marinhas e fluvio-marinhas quaternária. Possuem um 

relevo predominantemente plano com suaves ondulações, apresentando cotas altimétricas 

mínimas de 4 m (possuindo valores inferiores a 1m por se tratar de uma região costeira) e 

máximas de 20 a 30 m na porção Sul da área, compreendendo inclusive os campos de 

dunas (SUDENE 1969). 

O modelamento geomorfológico da zona costeira é resultante da evolução 

geológica (regressões e transgressões marinhas) interagindo com a ação dinâmica da 

natureza (clima, ventos, marés, ondas e correntes marinhas) e com a ação antrópica 

(Farias 1997). 

I.2.6. Ondas, Correntes e Marés 

Ao se aproximarem da zona costeira, o fluxo das ondas apresenta a mesma 

direção dos ventos dominantes (NE-E). De acordo com Chaves e Vital (2001a), que 

realizaram um trabalho de monitoramento com medidas dos parâmetros do meio físico, a 

altura das ondas variou entre 0,125 a 0,722 m, com máximas e mínimas nos meses de 

novembro e maio, respectivamente. Apresentam uma média do ângulo de incidência das 
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ondas de 305º em relação a linha de costa (no período de novembro de 2000 a junho de 

2001).

Na plataforma externa do litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, a 

Corrente Norte do Brasil, um ramo da Corrente Equatorial Sul, alcança velocidades 

superiores a 2,3 m/s para W (Silva 1991). As correntes marinhas formam-se em resposta 

à ação combinada entre a orientação preferencial EW da linha de costa, a direção 

preferencial E-SE dos ventos e ao fluxo de ondas provenientes de NE-E, acarretando 

uma importante corrente de deriva litorânea (longshore drift) na direção oeste. Alguns 

trabalhos sugerem (Lima et al. 2001, Silveira 2002, Souto 2002, Alves et al. 2003) que a 

direção predominante desta corrente é caracterizada pela orientação EW com migração 

para W dos pontais arenosos costeiros (spits) e canais de maré (inlets). As correntes 

superficiais na região de Macau apresentam velocidades máximas de 1,103 m/s e 

mínimas de 0,171 m/s para W, nos meses de novembro e maio, respectivamente (Chaves 

e Vital 2001a). Variando com um ângulo de incidência do trend de ondas, em relação à 

linha de costa, numa média de 0,637 m/s. 

Na região do sistema Galinhos-Guamaré (Lima et al. 2001), as marés e os 

gradientes de densidade são os principais fatores que afetam o fluxo e a mistura das 

águas, pois este sistema tem aporte mínimo de águas doces, as tempestades na região são 

raras, o clima e a temperatura são constantes o ano inteiro. Para esta região, a 

temperatura média da água do mar é de 28° C, por vezes com 27° C durante o fluxo de 

maré enchente e com 29° C na maré vazante, sendo de 28° C a temperatura em mar 

aberto. A salinidade nos canais é alta, cerca de 38,2%, comparada ao mar aberto 

(37,2%), devido à elevada evaporação. 

I.2.7. Aspectos Socioeconômicos 

O Estado do Rio Grande do Norte apresenta uma economia em expansão nas 

últimas décadas, apresentando números surpreendentes com relação ao crescimento do 

nordeste brasileiro (SEPLAN 1997). Esse impulso econômico se deve principalmente as 

atividades econômicas localizadas no Litoral Setentrional do Estado, destacando-se a 

produção do sal marinho, a extração de petróleo, a fruticultura, a carcinicultura e pesca 

artesanal. Para a área em questão apenas três dessas atividades se destacam tanto pela 
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importância econômica como pelo fator de risco ambiental que elas proporcionam: a 

indústria petrolífera, a indústria salineira e a carcinicultura. 

O setor mineral do Estado do Rio Grande do Norte é extremamente rico, fazendo 

do mesmo o segundo maior produtor mineral do Nordeste, situando-se entre os dez 

maiores do país. Dentre os principais bens minerais produzidos, destacam-se o sal e o 

petróleo, estando compreendidas algumas jazidas na área em estudo. 

A atividade salineira no Estado destaca-se como maior produtor de sal marinho do 

Brasil (responsável por 90% da produção brasileira), atingindo no ano de 1992 um 

volume produzido de 3.850.000 toneladas (SRHPE 2002). O município de Macau está em 

primeiro lugar na produção estadual, contando com nove empresas produtoras de sal e uma 

produção estimada em 1991/92 de 1.453.000 toneladas (IDEMA 1999). O sal é 

comercializado com vários estados brasileiros e exportado principalmente para os 

Estados Unidos, África e Europa. Do total da produção do Rio Grande do Norte, cerca de 

200 mil toneladas são destinadas à exportação. Transformando em valores monetários 

alcança 8 milhões de dólares em sal exportado (SEPLAN 1997). 

Quanto à produção de petróleo, o Estado do Rio Grande do Norte ocupa o primeiro 

lugar nacional em terra e o segundo no mar, com sua produção iniciada na década de 70. 

Isso demonstra que essa atividade deve ser dada atenção especial, por se tratar de um 

agente altamente poluidor e sendo ele produzido em larga escala pode-se por em risco todo 

o ecossistema desta região, portanto o monitoramento e a identificação de áreas de risco são 

primordiais para o planejamento e a tomadas de decisões em situações emergenciais. 

O município de Macau possui poços de extração tanto em terra como no mar, com 

uma produção de 853.000 barris em terra no Campo de Macau e no mar, pelas plataformas 

de Aratum e Campo de Serra, com uma produção de 346.000 barris (IDEMA 1999). 

Subordinada à produção petrolífera está a produção de gás natural, que, em 1994, alcançou 

um volume de 758 milhões de metro cúbico para toda região (SRHPE 2002). 

A tendência atual da economia do Estado é a expansão da carcinicultura, como o 

interesse demonstrado pelos empresários do setor em ocupar as áreas anteriormente 

utilizadas para extração de sal ou a construção de novos tanques (ou viveiros de 

camarão) em áreas indiscriminadas. Na área em estudo é visível a expansão dessa 

atividade, com a substituição das salinas por tanques para o cultivo de camarão, como 

por exemplo, a Salina da Melancia e a Salina de Sertãozinho, assim como a construção 
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de tanques próximos ao campo petrolífero Salina Cristal. O crescimento descontrolado 

dessa atividade econômica é preocupante, pois a construção da maioria dos novos 

tanques se dá de forma desordenada e sem os estudos necessários para sua normalização, 

implantando-se em locais legalmente protegidos por leis, como por exemplo os 

manguezais, e em áreas que possibilitam a contaminação do lençol freático que abastece 

os habitantes das comunidades e cidades existentes nesta região. 

Outra atividade econômica dominante, porém com menos destaque na região 

devido à produção ocorrer de forma artesanal é a pesca, onde as cidades de Diogo Lopes 

e Barreiras se destacam com uma produção estimada de cerca de 200 toneladas em 2001 

(SRHPE 2002). Apesar das comunidades de pescadores se organizarem em cooperativas, 

boa parte da produção ainda é de subsistência. As outras três atividades supracitadas 

põem em risco o desempenho na produção pesqueira, além do comprometimento à saúde 

dessas comunidades ribeirinhas. 

I.3. CONTEXTO GEOLÓGICO

I.3.1. Geologia Regional 

A área de estudo está inserida na Bacia Potiguar, que se localiza no extremo 

nordeste brasileiro, limitando-se a oeste, pelo Alto de Fortaleza no Estado do Ceará, a sul, 

pelo embasamento cristalino e a norte, nordeste e leste pela cota batimétrica de -2000 m 

(Figura 1.4). Sua área total é de 48000 km2, sendo 26500 km2 na porção submersa e 21500 

km2 na porção emersa, as quais distribuem-se entre as cidades de Natal e Fortaleza, 

constituindo, respectivamente, as porções norte e nordeste dos estados do Rio Grande do 

Norte e Ceará. Está implantada na Província Borborema, de Almeida et al. (1977).

O embasamento da Bacia Potiguar foi caracterizado por Jardim de Sá (1984, 

1994), como sendo constituído por diversas faixas de rochas supracrustais e domínios 

gnaíssico-migmatíticos, com trend NE, interceptadas a sul pela Zona de Cisalhamento 

Patos, com direção E-W. 

A partir dos trabalhos de diversos autores (Bertani et al. 1987; Cremonini et al.

1996; entre outros), pode ser traçada uma configuração geométrica da estrutura da bacia, 

a qual seria constituída por um conjunto de grabens assimétricos (Apodi, Umbuzeiro, 

Guamaré e Boa Vista) de direção NE, levemente oblíquos aos principais lineamentos do 
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embasamento cristalino a sul da bacia. Altos do embasamento separam os principais 

grabens da bacia. Esses altos consistem de cristas alongadas formadas por gnaisses, 

migmatitos ou xistos, soerguidas por falhas normais (Macau, Serra do Carmo e 

Quixaba).
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Figura 1.4 - Mapa geológico simplificado da Bacia Potiguar. SPA, sedimentos de praia e aluviais. 
Compilado de Dantas (1998). 

Segundo Neves (1987), a bacia representa um rifte intracontinental, em sua porção 

emersa, e uma bacia do tipo pull-apart, em sua porção submersa. Esta bacia faz parte do 

Sistema de Riftes do Nordeste Brasileiro, juntamente com as bacias do Recôncavo, Tucano, 

Jatobá, Araripe, Rio do Peixe e Sergipe-Alagoas (Matos 1994), resultante dos esforços 

tectônicos decorrentes da instalação do Oceano Atlântico. Este processo iniciou no 

Mesozóico, com a reativação e/ou superimposição de descontinuidades estruturais pré-

existentes no embasamento cristalino durante a ruptura do Gondwana, no Neocomiano 

(Matos 1987). Esta bacia registrou os processos que culminaram com a separação entre 

os continentes Sulamericano e Africano, e a formação do Oceano Atlântico Equatorial 
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(Lima Neto 1994). Assim, o registro litológico-estrutural meso-cenozóico está 

representado nos terrenos sedimentares da Bacia Potiguar. 

A Bacia Potiguar apresenta vários estágios tectônicos e deposicionais na sua 

história geológica (Farias 1997), divididos em quatro principais megasseqüências e 

grupos de seqüências com sedimentações correlatas: Megasseqüência Mesozóica Rifte 

(Formação Pendências), Grupo de Seqüências Mesozóicas Transicionais (formações 

Pescada e Alagamar), Grupo de Seqüências Mesozóicas Fluviomarinhas Transgressivas 

(formações Açu, Ponta do Mel, Ubarana e Jandaíra) e Grupo de Seqüências Mesozóicas 

Fluviomarinhas Regressivas (formações Guamaré, Tibau e Barreiras). Os sedimentos 

quaternários complementam o último grupo de seqüências, constituídos por unidades que 

completaram o processo de sedimentação, estando ou não litificadas (Formação Potengi, 

beachrocks, areias de dunas fixas, cascalheiras e colúvios) e por sedimentos que 

participam dos processos deposicionais atuantes nos dias atuais (leques aluviais, 

sedimentos de praia recente, dunas móveis, aluviões e manguezais). 

Vários outros trabalhos (Souza 1982; Silva 1991; Oliveira 1993; Araripe e Feijó 

1994; entre outros) mostram uma coluna crono-estratigráfica (Figura 1.5), onde o 

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

descritos a seguir: 

 (1) O Estágio Rifte (subsidência tectônica) é composto por sedimentos da 

Formação Pendências, de idade Neocomiana a Eoaptiana (Cretáceo inferior), depositados 

em sistema lacustrino, sobrepostos por arenitos deltaicos e fluviais. Estes sedimentos 

atingem uma espessura máxima em torno de 6000 m, tendo contato superior com a 

Formação Alagamar e inferior com o embasamento cristalino. Na porção submersa da 

bacia seu contato superior é com a Formação Pescada, que corresponde a uma cunha de 

sedimentos encontrada na plataforma continental depositados em sistema de leques 

aluviais coalescentes. 
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Figura 1.5 - Coluna Crono-Estratigráfica da Bacia Potiguar (modificada de Araripe e Feijó 1994). 
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 (2) O Estágio Pós-Rifte (subsidência termal) iniciou no Albiano. Esta fase pode 

ser dividida em três seqüências, descritas a seguir: 

  (a) Seqüência Transicional (Neo-Aptiana): foi iniciada com a deposição 

da Formação Alagamar, que é subdividida em Membro Upanema, Camadas Ponta do 

Tubarão e Membro Galinhos. Esta formação atinge em média 800 m de espessura, tendo 

contato basal discordante, ora com o embasamento cristalino ora com a Formação 

Pendências ou com a Formação Pescada. O contato superior é discordante com a 

Formação Açu, na porção emersa da bacia. Na porção submersa é discordante com a 

Formação Ubarana e concordante com a Formação Ponta do Mel.

  (b) Seqüência Flúvio-Marinha Transgressiva (Albiano-Cenomaniano): 

iniciou com a deposição da Formação Açu (Figura 1.4), representando depósitos fluviais 

e deltaico-estuarinos. Em direção ao mar, a Formação Açu grada lateralmente para as 

formações Ponta do Mel e Ubarana (Membro Quebradas). 

A Formação Ponta do Mel ocorre somente na porção submarina da bacia, e sua 

maior espessura observada é de cerca de 650 m. Lateralmente esta unidade grada para a 

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

(erosivo), ora é concordante.  

A Formação Ubarana (Albiano inferior aos dias atuais) é composta por folhelhos, 

siltitos, calcilutitos, arenitos, diamictitos, conglomerados e, às vezes, olistolitos. 

Pertencem a esta formação pelitos (folhelhos cinza) intercalados com arenitos, 

designados de Membro Quebradas, os quais separam a Formação Ponta do Mel da 

Formação Jandaíra. 

A Formação Jandaíra (Turoniano a Campaniano inferior) é composta por 

sedimentos carbonáticos depositados em planície de maré, laguna rasa, plataforma rasa e 

mar aberto. Esta formação atinge sua espessura máxima em torno de 600 m. Nas porções 

leste e oeste da bacia essa espessura torna-se menor. 

  (c) Seqüência Flúvio-Marinha Regressiva (Neocampaniano ao 

Holoceno): iniciou com a deposição da Formação Tibau, apresentando contato inferior 

discordante com a Formação Jandaíra, enquanto na porção submersa da bacia apresenta-

se concordante com a Formação Guamaré. O contato superior com a Formação Barreiras 

e sedimentos recentes é de difícil definição. Esta seqüência também envolve a deposição 

da Formação Guamaré, onde seus sedimentos podem ocorrer intercalados às formações 
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Tibau, Macau e Ubarana, tendo contatos gradacionais ou discordantes em sua porção 

superior e inferior. 

Segundo os autores acima citados, três eventos de vulcanismo ocorrem associados 

à evolução da bacia: 

 (a) Rio Ceará-Mirim (Jurássico a Cretáceo inferior): contemporâneo à instalação 

do rifte, é composto por diabásios de afinidade toleítica, aflorantes na borda da bacia, na 

forma de enxames de diques E-W. Algumas vezes encontram-se intercalados na 

Formação Pendência; 

 (b) Serra do Cuó (Santoniano a Campaniano): composto por soleiras básicas que 

se intercalam na Formação Açu; 

 (c) Macau (Oligoceno ao Mioceno – Terciário): incluindo derrames, necks e plugs

de basaltos e diabásios de afinidade alcalina. 

A seqüência estratigráfica da Bacia Potiguar finaliza por sedimentos quaternários 

(eólicos, aluvionares, beachrocks, entre outros) e sedimentos do Grupo Barreiras (Figura 

3.1). Segundo Lima et al. (1990), o Grupo Barreiras dataria do Plioceno (Terciário) na 

sua parte superior, enquanto na porção basal estaria intercalado por basaltos de idade 

Oligo-Miocênica (Formação Macau). 

Evolução Tectono-Sedimentar Mesozóica 

A origem da Bacia Potiguar tem sido estudada por vários autores que propõem 

modelos evolutivos que se diferenciam pela orientação dos esforços e pelos mecanismos 

que atuaram na época de sua geração. Dois modelos para o Mesozóico são bastante 

difundidos, aquele de Françolin e Szatimari (1987) e o de Matos (1992).

Françolin e Szatimari (1987) propuseram que, partindo do início da evolução da 

Bacia Potiguar, a mesma começou por uma extensa fratura originada na porção sul do 

supercontinente Gondwana, no Jurássico Superior com movimentação divergente E-W 

(Figura 1.6 - A). 

No Cretáceo Inferior, o afastamento continental teria sido maior a sul, imprimindo, 

desta forma, uma rotação horária na placa sul-americana em relação à africana, 

originando um pólo de rotação no Nordeste brasileiro (Figura 1.6 - B), que promoveu, em 

toda Província Borborema, uma compressão de direção E-W e uma distensão N-S, 

reativando inúmeras falhas e possibilitando a geração da atual porção onshore da bacia 
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(Figura 1.6 - B). Concomitantemente, as falhas de direção NE-SW (são as mais 

importantes, pois condicionaram a abertura do Rifte Potiguar e têm como representante 

principal a Falha de Portalegre-Carnaubais, responsável pela origem do Graben de 

Pendência), brasilianas, foram reativadas com movimentação transtensional em seu extremo 

NE e transpressional na sua porção SW. O limite entre estes dois regimes seria marcado 

pelo Magmatismo Ceará-Mirim (Gomes et al. 1981) de direção E-W. 

Figura 1.6 - Evolução da separação dos continentes Sul-Americano e Africano. Compilado de Françolin e 
Szatimari (1987).

Durante o Aptiano (Figura 1.6 - C), este pólo de rotação do Nordeste brasileiro 

teria migrado para NW, em direção ao litoral do Amapá, interrompendo a movimentação 

transtensional e transpressional nas falhas NE-SW, e a sedimentação na porção onshore da 

bacia. Segundo Bertani et al. (1990), é nesta fase que ocorrem reativações de altos 

internos, culminando com uma extensa discordância regional e deposição com 

subsidência contínua, na porção offshore, condicionada pelas falhas de direção E-W. É 

nesta fase que a Seqüência Proto-Oceânica, de Asmus e Guazelli (1981), se instala, 

alternativamente denominada de Transicional por Souza (1982). 

Com o rompimento de toda a crosta continental do supercontinente, ao longo da 

margem atual Sul-Americana (começo do Albiano), teve início à separação E-W entre a 
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América do Sul e a África. Este fato gerou um cisalhamento lateral dextral (Figura 1.6 - 

D) na atual margem equatorial do Brasil, além de marcar o início da sedimentação 

(Albiano inferior) no extremo norte da costa leste e permitir a entrada do mar que causou 

a transgressão marinha que atingiu todas as bacias da margem equatorial (Albiano ao 

Campaniano).

A ocorrência de um evento compressivo (após o Campaniano), de direção N-S, 

pode ser observado na área da Bacia Potiguar. Este evento provocou soerguimento da 

plataforma carbonática e reativação de numerosas falhas. Françolin e Szatimari (1987) 

consideram ser este o último evento deformacional importante ocorrido na margem 

equatorial (Figura 1.6 - E). 

Por sua vez, Matos (1992) propôs, baseada no modelo de Chang et al. (1988), uma 

evolução puramente extensional de direção NW-SE/ E-W, com três estágios tectônicos, 

denominados de Sin-Riftes I, II e III, que caracterizam a diferença temporal e espacial das 

bacias do Sistema Rifte do Nordeste Brasileiro (Figura 1.7): 

Figura 1.7 - Evolução tectônica das Bacias do Nordeste Oriental segundo (Matos 1994). 
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(a) Fase Sin-Rifte I (Jurássico superior): formação de bacias rasas a partir do 

preenchimento de extensas depressões desenvolvidas em estágios iniciais 

distensivos; 

(b) Fase Sin-Rifte II (Neocomiano inferior): desenvolvimento de riftes associados a 

extensos fraturamentos da porção superior da crosta e; 

(c) Fase Sin-Rifte III (Barremiano superior): Fase extensional, com o 

desenvolvimento da geometria final das bacias da margem leste. 

No Aptiano, a bacia passou a ter uma sedimentação que variava de continental a 

marinha, constituindo a Megassequência Transicional. No Albiano, a Megassequência 

Marinha desenvolveu-se com a união dos mares Equatorial e Atlântico Sul, marcando, 

desta forma, a separação completa dos continentes sul-americano e africano. 

Evolução Tectono-Sedimentar Cenozóica 

A evolução tectônica cenozóica nordestina ainda é um tema que necessita de 

estudos mais aprofundados. Falta um modelo definitivo, apesar de existirem trabalhos 

que abordem este assunto os autores não chegam a um consenso sobre esta Era no 

nordeste. 

A transição do Mesozóico para o Cenozóico nesta bacia se deu com uma erosão 

generalizada atestada pela discordância sobre as formações Jandaíra e Ubarana (Figura 

1.5), denominada Discordância Pré-Ubarana, que antecede uma seqüência regressiva 

marinha predominantemente Terciária. No intuito de explicar esta discordância, 

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

produziu a discordância nas formações Jandaíra e Ubarana foi ocasionada por um 

soerguimento regional que, por sua vez, foi produzido pelo fluxo de calor proveniente da 

crosta oceânica que se formava ao longo da margem equatorial brasileira durante o 

Mesocampaniano (Figura 1.8 - A). Este soerguimento regional, que reativou diversas 

falhas pré-existentes, também teria promovido reativações de falhamentos importantes, 

como a Falha de Afonso Bezerra (Cremonini e Karner 1995) e deflagrou intenso 

processo erosivo de alcance regional. O processo de resfriamento das litosferas oceânica 

e continental justapostas iniciou após a passagem deste centro (Figura 1.8 - B). 
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Figura 1.8 - Modelo para origem da discordância pós-Jandaíra. (A) Caracteriza a passagem do centro de 
espalhamento em frente à Bacia Potiguar, causando o aquecimento, o soerguimento e erosão dos sedimentos; 
(B) Início do resfriamento e subsidência da Bacia Potiguar após a passagem do centro de espalhamento. 
Compilado de Cremonini e Karner (1995). 

Rolim (1985) sugere que o tectonismo positivo e energético do Neocretácio tornou-

se progressivamente atenuado no Cenozóico, com movimentação epirogenética de 

soerguimento, com intensidade variável de local para local. Correspondentes a estes ciclos 

tectônicos, desenvolveram-se processos de aplainamentos, com relevos rejuvenescidos. A 

fase mais jovem destes aplainamentos é tida como plio-pleistocênica, chamada de 

Superfície Sertaneja ou Velhas, correspondendo à superfície de erosão e denudação geral 

da Região Nordeste, que apresenta-se no interior como uma área pediplanizada e na região 

costeira como um conjunto de tabuleiros sedimentares, todos reunidos no Grupo Barreiras 

de Bigarella (1965). 

Barbosa (1984), estudando uma área a oeste de Macau, definiu que a evolução 

tectono-sedimentar cenozóica desta área está intimamente relacionada a reativações de 

falhas NW distensivas. A evolução tectono-sedimentar cenozóica teria início a partir da 

deposição dos sedimentos Barreiras, quando começou a se instalar um processo de 

transgressão e posteriomente regressão marinha, evidenciados por paleopraias e 

paleoplanícies de maré. Toda a área estaria, atualmente, submetida a um processo de 

progradação, controlada pela cinemática distensiva das falhas noroeste. 

Costa Neto (1985), através de estudos numa área a sul de Macau, também 

reconheceu e sugeriu a existência de um processo de progradação que seria controlado 

pelas reativações de falhas NW/SE. Este mesmo autor considera que a intrusão de 

magma básico, relacionado à Formação Macau, ocorreu durante esta reativação, no 

Oligoceno. 

Desde 1986, quando se iniciaram de forma mais intensiva os abalos sísmicos de 

João Câmara, a comunidade científica vem pesquisando a região para se chegar a alguns 
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resultados práticos. Estas atividades sísmicas demonstram que os eventos tectônicos 

estão presentes e atuantes até o recente. Torres (1994) estudando estas atividades 

reconheceu, na Bacia Potiguar, estruturas que documentam deformações recentes em 

unidades terciárias e quaternárias. Estas estruturas, muitas vezes, constituem-se nos 

principais gerenciadores do contexto morfo-neotectônico regional. 

I.3.2. Geologia Local 

A geologia da área mapeada é constituída por rochas sedimentares e sedimentos 

inconsolidados, que compreendem desde o Terciário até o Quaternário. Baseado em 

trabalhos de campo e nas análises de imagens orbitais, foram diferenciados nove unidades 

litológicas (Figura 1.9), separadas de acordo com sua idade geocronológica. 

Terciário

Este período compreende rochas sedimentares clásticas do Grupo Agulha (Araripe e 

Feijó 1994) depositadas sob ambiente de alta a baixa energia, constituída pelas formações 

Ubarana, Guamaré e Tibau, sendo que a última encontra-se aflorante na área em estudo. 

A) Formação Tibau (Tt) 

A Formação Tibau (Silva 1966) é composta por arenitos calcíferos grossos, que 

podem estar interdigitadas lateralmente com rochas das formações Guamaré e Barreiras. De 

acordo com Farias (1997) a Formação Tibau encontra-se topograficamente sobreposta aos 

basaltos e diabásios que compõem o Magmatismo Macau, sendo que localmente se mostra 

intrudido e/ou intercalada por estas rochas vulcânicas. 

Os afloramentos estão presentes no extremo SW da área, na falésia de Chico 

Martins, localizada geograficamente na frente da escarpa da Ponta do Tubarão (Figura 

1.10) e no continente às margens da RN-221 (Figura 1.11) na porção central da área 

estudada, onde estão sendo retirados materiais para construção de viveiros de camarão e 

para estradas e terraplanagens de poços da PETROBRAS. Estes afloramentos são 

constituídos por arenito grosso, composto por grãos calcíferos dolomitizados, concreções 

ferrosas e por grânulos de quartzo. 
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Figura 1.10 - Falésia de Chico 
Martins, localizada a frente à 
Ilha Barreira da Ponta do 
Tubarão. Da base para o topo: 
Fm Tibau, Fm Barreiras e Fm 
Potengi.

Figura 1.11 - Material retirado 
para construção de tanques para 
salinas ou carciniculturas, 
localizado nas margens da RN-
221.

Miranda (1983) descreveu que nas porções topograficamente mais baixas 

acumularam-se seixos deste conglomerado, transportados por gravidade por águas 

superficiais, formando extensas cascalheiras, as quais também podem formar-se em locais 

relativamente planos pelo carreamento da matriz fina do conglomerado pelas águas de 

drenagem pluvial, deixando os seixos livres. 

Tércio-Quaternário

A) Formação Barreiras (Tb) 

Descrita inicialmente por Branner (1902) como uma faixa contínua de sedimentos 

que ocorrem na porção litorânea desde o Estado do Rio de Janeiro até o Estado do Pará, 

com características geomorfológicas próprias formando tabuleiros que, em vários trechos 

do litoral nordestino, suportam falésias (vivas ou recuadas). A partir daí surgiram diversos 
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trabalhos sobre essa formação, que culminou nas colunas estratigráficas propostas por 

Mabesoone et al. (1972) e Bigarella (1975). 

Mabesoone (1994) afirmou que a deposição dos sedimentos da Formação 

Barreiras começou a partir do Mioceno. Segundo Suguio (1998), esta deposição está 

intimamente relacionada ao soerguimento da Cordilheira dos Andes, iniciado ainda no 

Terciário, que promoveu mudanças climáticas e sedimentológicas de abrangência 

continental, as quais explicariam a deposição dos sedimentos da Formação Barreiras por 

quase todo o Brasil. 

As rochas desta Formação ocupam boa parte da área estudada, ocorrendo por quase 

toda porção sul (Figura 1.9), por vezes, apresentando-se em falésias, como em frente à 

Ponta do Tubarão (Figura 1.10). Corresponde a um arenito grosso, com porções mais 

argilosas e com alguns níveis conglomeráticos. Em contato com a Formação Potengi 

sotoposto está marcado por uma porção lateritizada, e com a Formação Tibau, o contato é 

marcado, macroscopicamente, pela mudança de coloração: do esbranquiçado da Formação 

Tibau para uma coloração amarelada da Formação Barreiras. 

Quaternário

Corresponde os sedimentos e rochas sedimentares compreendidos na porção 

onshore da área estudada, próximo à linha de costa e estuários. É constituído, da base para 

o topo, pela Formação Potengi, Colúvios, Cascalheiras e Dunas Fixas (Figura 1.9), além 

dos sedimentos de Planície de Maré, Pisos de Dunas, Dunas Móveis, Aluviões e 

Sedimentos de Praias. Sendo a Planície de Maré constituída por sedimentos lamosos em 

parte arenosos finos, que correspondem a Zona de Intermaré e de sedimentos finos 

inconsolidados correspondentes a Zona de Supramaré. 

A) Formação Potengi (Qpt) 

A Formação Potengi corresponde à seqüência proposta por Campos e Silva (1983) 

caracterizada como sedimentos alojados estratigraficamente acima da Formação Barreiras e 

aparentemente abaixo das dunas. Vilaça et al. (1985) descreve como sedimentos quartzosos 

com pouca argila e apresentando grânulos de limonita, de coloração avermelhada, 

tornando-se mais escuras em direção ao litoral. 

Os afloramentos, onde foi possível reconhecer a Formação, estão localizados na 

falésia próxima a Ponta do Tubarão (Figura 1.10) e nas margens da RN-221, onde são 
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retirados materiais para construção de tanques para indústria salineira e/ou carcinicultura 

(Figura 1.11). Apresentam-se litificados nos afloramentos onde se encontram sobrepostos 

as rochas da Formação Barreiras (Figuras 1.10 e 1.11) com uma coloração amarelo-

avermelhado e como sedimento inconsolidado mostrando uma coloração que muda 

lateralmente de avermelhado para amarelada. 

B) Colúvios e Cascalheiras (Qc) 

Esta unidade ocorre na porção SW da área estudada (Figura 1.9) caracterizada pela 

planície de inundação estuarina, reconhecida e delimitada pela análise feita por meio da 

imagem Landsat 7-ETM+ e capeia indistintamente todas as unidades litológicas, 

constituídas por areias finas até muito grossas, de coloração castanho-escuro/amarelada, 

friáveis, quartzosas, localmente, com seixos de quartzo, silexito, cataclasito, fragmentos de 

rocha e concreções ferruginosas mal selecionadas e subarredondadas, indicando 

retrabalhamento das formações Tibau, Barreiras e Macau. Localmente, ocorrem 

concentrações de seixos, geralmente, com diâmetros de 1 a 2 cm, alguns diâmetros entre 6 

a 8 cm, formando cascalheiras. ECOPLAN (1997) caracteriza os colúvios como 

constituídos por areia grossa a muito grossa, por vez argilosa, de coloração castanho-

amareladas, subarredondada/subangulares, em parte conglomeráticas, com seixos de 

quartzo e feldspato, raramente sílex, estando alguns subverticais e dispersos na massa, 

apresentando diâmetro entre 7 a 15 mm, raramente, 7 a 10 cm (silexitos). 

C) Dunas Fixas (Qdf) 

Caracterizada por Gomes et al. (1981) como paleodunas, e descritas como 

sedimentos eólicos quaternários, constituídas predominantemente por areias quartzosas, 

bem selecionadas e com grãos arredondados. 

Ocorrem na parte Sul da planície estuarina da Ponta do Tubarão/Diogo 

Lopes/Barreiras (Figura 1.9), envolvidas por um cinturão de dunas móveis (Figura 1.12). 

Na área estão principalmente caracterizadas pela vegetação que as recobrem e podem estar 

capeando as areias da Formação Potengi. 
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Figura 1.12 - Dunas fixas por 
Quixabeira, ao fundo estão o Campo de 
Dunas Guamaré. Foto tirada por 
Nascimento no dia 22/07/2002.

D) Planície de Maré (Qpm e Qpi) 

Segundo Weiner et al. (1982, apud Silva 1991) as planícies de maré ocorrem em 

áreas protegidas em costas de alta energia. Esta planície ocorre nas áreas abrigadas pelas 

feições dos spits arenosos (Barra do Corta Cachorro e Barra do Fernandes) e/ou ilha 

barreira da Ponta do Tubarão. A planície de maré é composta por duas zonas: Zona de 

Supramaré e Zona de Intermaré. 

A Zona de Supramaré é caracterizada por áreas inundadas pelo mar durante as marés 

cheias de sizígia (lua nova ou lua cheia). As Zonas de Intermaré são áreas alagadas entre as 

marés médias altas e baixas normais. ECOPLAN (1997) denominou esta planície como 

sendo planície de inundação flúvio-estuarina. 

Silva (1991) cita como os principais mecanismos responsáveis pela deposição e 

distribuição de fácies/subfácies na planície de maré, a agradação e progradação, bem como, 

a acresção lateral em associação com barras em pontal (point bars) em canais de maré 

meandrantes e seus tributários (tidal creeks).

Miranda (1983) descreveu a Zona de Intermaré como sendo composta por 

sedimentos constituídos basicamente por areia fina a silte, pobremente selecionados e com 

alto teor de carbonato de cálcio (13 a 25%) e matéria orgânica (2,5 a 4,5%). Possuem 

coloração cinza-esverdeado escuro, lamosos que, segundo estudos de difratometria de 

raios-X, mostraram a predominância de caulinita com presenças variáveis de ilita, 

esmectita, clorita e camadas mistas, intensamente bioturbados pela ação de crustáceos e 

moluscos, principalmente bivalvos Ostrea e Casostrea, que se prendem às raízes das 

plantas.
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A Zona de Supramaré corresponde às áreas que são expostas subaereamente durante 

longo tempo e atingida apenas pelas grandes marés (sizígia), estando recoberta por um 

verdadeiro tapete de algas azuis-verdes (classe Cyanophita).

Estas zonas são claramente reconhecidas nas imagens orbitais, sendo possível sua 

delimitação. Encontram-se concentradas nas áreas dos estuários (Figura 1.9), nos 

manguezais, salinas e nas margens dos rios e canais, representando porções mais baixas e 

lamosas da área estudada. 

E) Dunas Móveis (Qdm) 

As Dunas Móveis estão localizadas em toda a faixa litorânea e principalmente na 

porção central da área estudada, representadas pelos campos de dunas de Soledade, de 

Barreiras/Diogo Lopes e de Guamaré (Figura 1.9). 

Estas dunas correspondem as dunas eólicas do tipo barcana (Figura 1.13), 

acumuladas pelo vento, e que se deslocam para SW com velocidade média anual de 20 

km/h (Miranda 1983). 

Figura 1.13 - Dunas móveis com 
estruturas do tipo barcana. Vista do 
Campo de Dunas de Guamaré. Fonte: 
Nascimento, sobrevôo no dia 
22/07/2002.

Os sedimentos são constituídos por fração areia fina a média, composta 

predominantemente por quartzo e, por vez, fragmentos de conchas de organismos 

marinhos. Os grãos são bem selecionados, arredondados a subarredondados e esféricos a 

subesféricos. Em campo observam-se as planícies de deflação, formados durante 

migração para SW das dunas móveis, que deixam para trás sedimentos mais grossos, 

incapazes de migrarem. 
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F) Aluviões (Qa) 

Estes depósitos estão distribuídos nas margens e nos canais das drenagens. São 

constituídos por sedimentos areno-argilosos, de coloração variada, de granulometria 

grossa e seleção variando de moderada a pobre, podendo conter alguma matéria orgânica. 

Estes sedimentos são depositados durante a estação chuvosa, uma vez que os rios da 

região são intermitentes e só recebem água durante esta estação. 

G) Sedimentos de Praias 

Os sedimentos destes depósitos são encontrados principalmente na zona de 

estirâncio (Qp), que é uma zona estreita e paralela a linha de costa, ocorrendo ao longo 

de quase toda faixa litorânea da área estudada (Figura 1.9). São constituídos por areias 

inconsolidadas quartzosas com granulometria variando de fina até muito grossa, sendo 

rica em bioclastos e, algumas vezes, em minerais pesados. Todos estes sedimentos estão 

submetidos a ação da atual dinâmica  costeira, o que produz muitas variações 

morfológicas na praia, como a geração de barcanas praiais (Figura 1.14). Estes 

sedimentos são submetidos a um constante retrabalhamento, devido à ação dos processos 

costeiros marinhos e eólicos. 

Figura 1.14 - Barcanas 
praiais formadas pelas 
correntes litorâneas e pelos 
ventos alísios NE-E, 
localizada entre os campos 
Serra e Macau.

Durante os trabalhos de campo não foi possível analisar os beachrocks localizados 

na base da falésia de Chico Martins, em frente à ilha barreira da Ponta do Tubarão, devido 

os mesmos estarem encobertos pelos sedimentos de praia, por se tratar de uma época de 

engorda da zona do estirâncio. Mas outros trabalhos, como o de ECOPLAN (1997) e 

Farias (1997), descreveram como um terraço constituído por arenitos médios amarelados 

muito calcíferos, contendo seixos de quartzo arredondados dispersos e pelecípodes. 
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I.4. CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO  

Na paisagem costeira, o modelamento das formas de relevo é resultante da ação 

constante dos processos do meio físico, das condições climáticas, das variações do nível 

do mar, da natureza das seqüências geológicas, das atividades neotectônicas e do 

suprimento de sedimentos carreados pelos rios e oceano. 

Para Silveira (2002) a evolução ambiental dessas feições geomorfológicas tem seu 

paleoambiente relacionada à feição de baía estuarina, em períodos com níveis do mar 

mais elevados. A modificação deste ambiente ocorreu no Quaternário, decorrente da 

estabilização do nível do mar em sua posição atual, promovendo a formação de barras 

arenosas próximas à costa e o surgimento de terraços adjacentes e/ou circunvizinhos às 

águas estuarinas, que têm o fluxo e refluxo ocorrendo nos diversos canais da planície 

estuarina. A morfologia atual da região permite o ingresso da maré nos rios e canais de 

maré, e por vezes, na fase equinocial, barras arenosas, terraços fluvio-marinho e terraços 

estuarinos em algumas das áreas. As condições climáticas atuais, associadas à natureza 

dos sedimentos, aos aspectos da dinâmica oceanográfica e ao suprimento de sedimentos, 

têm propiciado o desenvolvimento de feições erosivas e construtivas na faixa litorânea. A 

constatação destas instabilidades pela progradação da linha da costa, por meio da 

formação de extensos depósitos arenosos e areno-argilosos com superfície plana a 

suavemente ondulada; barra arenosa; zonas de estirâncio e dunas costeiras. 

I.4.1. Superfície de Aplainamento 

A superfície de aplainamento (Figura 1.15) é resultante da atuação de processos 

morfogenéticos de dinâmica variada relacionada a ciclos de espraiamento de detritos 

fluviais e lacustres. De acordo com Vilaça et al. (1985) está relacionada à justaposição de 

seqüências sedimentares do Terciário ao Quaternário, evidenciadas por inconformidade 

erosiva e paleossolos, correspondente à Formação Barreiras e aos sedimentos arenosos de 

cobertura. Na região dos estuários encontra-se ocupada por vegetação de caatinga densa e 

rala sobre relevo plano a suavemente ondulado com variações topográficas da ordem de 

20 a 70 m. 
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I.4.2. Planície de Inundação Fluvio-Estuarina 

Este compartimento é descrito ao longo dos rios onde formam superfícies planas e 

suavemente inclinadas, poucos metros acima do nível médio das águas fluviais ou 

estuarinas, inundáveis em períodos de cheias. A origem das planícies de inundação 

fluviais está relacionada às antigas áreas de planície de maré estuarina, atualmente 

sujeitas à dinâmica fluvial e transbordamentos dos canais durante as cheias. 

No interior dos estuários são comuns os terraços estuarinos que constituem 

superfícies horizontais, ou levemente inclinadas, com altitude de 0 a 2 m em relação ao 

nível das águas. Tais terraços, às margens dos leitos atuais e/ou no interior em forma de 

ilhas, são vestígios de assoreamento de planícies estuarinas antigas em níveis mais 

elevados, caracterizados principalmente pelos depósitos aluviais (Figura 1.15). 

I.4.3. Planície de Maré 

Este compartimento corresponde as áreas de baixo gradiente próximas à costa, 

com declividade baixa em direção ao mar e/ou canais principais de drenagem, 

caracterizados como áreas mistas cobertas durante as marés estuarinas enchentes e 

descobertas durante as vazantes e composta por três zonas: supramaré, intermaré e 

inframaré. A planície de maré (Figura 1.15) é freqüentemente recortada por canais de 

maré acentuadamente curvilíneos e nas áreas estudadas apresenta cotas máximas de 5 m.

I.4.4. Dunas Móveis e Dunas Fixas 

O campo de dunas móveis está representado por depósitos de areia média a muito 

fina inconsolidadas, bem selecionadas, com coloração variando de cinza clara 

(superfície) a esbranquiçada (subsuperfície), desprovidas de cobertura vegetal, sujeitas à 

dissipação pelos ventos, formando bacias de deflação na base a sotavento (vertente 

contrária à direção dos ventos dominantes) caracterizando formas de meia lua, as 

chamadas dunas barcanas. Por serem formas de relevo resultantes da deposição eólica, as 

dunas estão sobrepostas às feições de planície de deflação e, localmente, aos terraços 

estuarinos. Vários estágios destas feições podem ser observados, desde os depósitos 

praiais que remobilizados pela ação eólica dão forma aos feixes de cordões litorâneos, 

que retrabalhados pelo vento dão origem às dunas típicas.  
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As bacias de deflação, na área em estudo, são feições do relevo em forma de 

depressão semi-circular, por vezes acumuladoras de água pluvial, escavadas nos declives 

das dunas móveis. A origem está relacionada à formação de redemoinhos de ventos que 

dissipam as areias em todas as direções (Vilaça et al. 1985). 

Nas regiões onde ocorrem, as dunas são parcialmente fixadas por vegetação 

esparsa e, portanto, sujeitas a dissipações de areia menos intensas do que as dunas 

móveis. Trata-se de feições em forma de cordões longitudinais isolados em forma de 

grampo de cabelo, com flancos convexos e cotas altimétricas médias de até 30 metros. 

Por vezes ocorrem sobreposições dos cordões dando origem à forma de língua. A origem 

das dunas fixas está relacionada provavelmente a processos de regressão marinha, 

coincidente com períodos de clima árido a semi-árido, que deixaram expostos os 

depósitos de areias. Estes depósitos constituíram reservas de areias que foram 

remobilizados pela ação eólica em direção ao continente. 

I.4.5. Planície Interdunar 

Este compartimento do relevo compreende comumente à área entre a zona de praia 

e o campo de dunas móveis e/ou fixas (Figura 1.15), com relevo plano com ondulações 

suaves e declividade dominantemente para o oceano, e cotas altimétricas entre 2 a 5m. A 

origem desta feição está relacionada a processos de remoção e transporte de sedimentos 

médios a finos pela ação do vento, resultando na formação de depressões extensas, 

definindo esta planície como uma faixa de transição de areias e, portanto, sujeita a 

intensas modificações temporais. Por vezes, os terraços flúvio-estuarinos e/ou marinhos 

presentes nesta área encontram-se mascarados pela dinâmica dos depósitos areia eólica. 

Estes sedimentos são provenientes da zona de praia, de onde são remobilizados na 

direção do continente pela ação eólica, e realimentam o campo de dunas móveis. 



Capítulo 2
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II.1. INTRODUÇÃO 

A metodologia aplicada nesta Dissertação de Mestrado é baseada nas técnicas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto que vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada 

pelo grupo que compõe o GEOPRO e o GGEMMA. Essas técnicas vêm sendo 

amplamente utilizadas no meio cientifico para o monitoramento de elementos 

geoambientais (Guedes 2002, Castro 2002, Souto 2002, Grigio 2003, Araújo 2003, 

Nóbrega 2003, Lima 2004, Rogério 2004, entre outros), como também em trabalhos de 

planejamento, como por exemplo, o Zoneamento Ecológico-Econômico para o Estuários 

do Estado do Rio Grande do Norte e seus Entornos, uma parceria entre o IDEMA e o 

GEOPRO (IDEMA 2002). 

As técnicas empregadas consistem desde a modelagem conceitual para criação e 

desenvolvimento de um banco de dados ambientais georreferenciados até a confecção do 

produto final, que inclui a elaboração de mapas temáticos a partir da análise e integração 

dos dados consultados em ambiente SIG. Dentre essas técnicas, a análise multitemporal 

obtida a partir de produtos de sensores remotos de datas distintas tem demonstrado 

resultados pertinentes, comprovados por outros procedimentos. Ela permite o 

monitoramento de ambientes propícios as modificações ocasionadas tanto pelo homem 

como de forma natural. 

As etapas empregadas na elaboração desta Dissertação de Mestrado foram as 

seguintes (Figura 2.1): 

1ª Etapa: Compilação bibliográfica e cartográfica; 

2ª Etapa: Uso de técnicas de Geoprocessamento; 

3ª Etapa: Levantamentos de campo; 

4ª Etapa: Confecção de Mapas Temáticos; 

5ª Etapa: Resultados finais. 
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Figura 2.1 - Fluxograma da metodologia aplicada. 
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II.2. ROTEIRO METODOLÓGICO 

II.2.1. Compilação Bibliográfica e Cartográfica 

Esta primeira etapa consiste no levantamento de materiais bibliográficos e 

cartográficos pré-existentes para a área em questão e também para áreas vizinhas que 

possibilitem uma visão regional dos temas abordados. Esses levantamentos foram 

realizados de forma contínua durante todas as etapas de desenvolvimento do trabalho. 

Para o levantamento bibliográfico foram coletados materiais com enfoque 

generalizado sobre os processos costeiros, geologia, geologia ambiental, geomorfologia e 

sensoriamento remoto, além de pesquisas bibliografias mais específicas que abordassem 

os mesmos assuntos e sobre o SIG, com enfoque para as metodologias de integração de 

dados raster, vetoriais e alfanuméricos. 

Foram feitos levantamentos do acervo cartográfico dos mapas temáticos pré-

existentes para a região, englobando temas ambientais, litológicos, estruturais, 

geomorfológicos, recursos minerais e hídricos. Também foram utilizadas as cartas 

topográficas da SUDENE (Figura 2.2), com escala de 1:100.000 (SB-24-X-D-II Macau e 

SB-24-X-D-III São Bento do Norte). 

Figura 2.2 - Índice das cartas 
topográficas do Estado do Rio 
Grande do Norte. Em destaque as 
cartas utilizadas para execução deste 
trabalho. 
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II.2.2. Uso das Técnicas de Geoprocessamento 

A segunda etapa corresponde à utilização das técnicas de geoprocessamento que 

possibilitaram a análise e o monitoramento dos elementos geoambientais, onde foram 

utilizados, de forma ordenada, ferramentas do sensoriamento remoto (SR), 

processamento digital de imagens (PDI) e SIG. 

No uso do SR foram utilizadas: fotografias aéreas de pequenos formatos tiradas 

em baixa altitude utilizadas para auxiliar no reconhecimento das unidades geoambientais; 

imagens de sensores orbitais, tais como imagens do Landsat 5 TM e do Landsat 7 ETM+

utilizadas para elaboração de mapas temáticos em escala de 1:50.000; e as imagens do 

IKONOS, que foram utilizadas para elaboração do Mapa de Sensibilidade Ambiental ao 

Derrame de Óleo Operacional, em escala de 1:10.000. 

Essas imagens foram submetidas a um pré-processamento, que corresponde à 

correção, retificação geométrica e registro das mesmas, visando eliminar dois tipos de 

erros freqüentes que ocorrem nos dados de satélites, devido ao movimento do satélite e à 

curvatura da Terra. Para efetuar o pré-processamento foram utilizadas as cartas 

topográficas supracitadas, referidas a projeção cartográfica UTM e ao datum horizontal 

SAD-69, onde foram reconhecidos, tanto nas cartas digitais quanto nas imagens orbitais, 

pontos de amarração comuns entre elas. Tais pontos confiáveis podem ser interseções 

entre estradas e estradas e caminhos. Esses pontos são armazenados no GCP (Ground

Control Points), que no software ER-Mapper  v.6.4 calcula o Erro Médio Quadrático 

(Root Mean Square - RMS) a partir da triangulação dos mesmos, isto é, o RMS é a 

diferença entre as coordenadas do GCP identificado na imagem bruta, recalculadas pela 

matriz de transformação, e a coordenada desejada para este mesmo ponto na imagem 

(Andrade 1999). 

De acordo com Souto (2002), para o monitoramento da evolução da linha de costa 

por meio de imagens de Landsat (que possuem resolução geométrica de 30 m) o RMS 

tem que ser menor que 0,20. Isso permite uma maior confiabilidade nos produtos que 

serão obtidos a partir da utilização dessas imagens, principalmente quando o objetivo do 

trabalho for o acompanhamento da evolução de um terreno qualquer. 

Depois de pré-processadas foram executadas técnicas de PDI por meio do 

software ER-Mapper  v.6.4, principalmente para as imagens Landsat (TM e ETM+), que 

são multiespectrais, sendo utilizadas: composições coloridas em RGB (Red = vermelho; 
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Green = verde; Blue = azul) para interpretação da geologia, geomorfologia e uso do solo; 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) para classificação da vegetação; e 

NDWI (Normalized Difference Water Index) para determinação da qualidade da água 

superficial.

O uso de imagens multiespectrais registradas por satélites, tais como, Landsat, ou 

similares, têm-se mostrado uma valiosa técnica para a extração dos dados destinados às 

várias aplicações de pesquisas geoambientais. A obtenção das informações espectrais 

registradas pelos sistemas nas diferentes partes do espectro eletromagnético, visando à 

identificação e discriminação dos alvos de interesse, depende principalmente da 

qualidade da representação dos dados contidos nas imagens. 

As técnicas de PDI partem do realce por decorrelação, composições coloridas em 

RGB, razão entre bandas e métodos de índices. Estas modificações foram feitas nos 

histogramas das imagens por meio de fórmulas matemáticas que estão disponíveis no 

software ER-Mapper  v.6.4, adaptando melhor as imagens produzidas aos interesses do 

usuário. Isso permite a análise e interpretação dos dados contidos nas imagens orbitais, 

para classificação dos elementos de superfície reconhecidos na área de estudo, onde cada 

banda espectral foi submetida a modificações de contrates de histograma, de maneira a 

favorecer o destaque visual necessário para definir os limites entre esses elementos. 

O uso de composição colorida em RGB consiste na associação de três bandas 

espectrais (ou da combinação de três razões de bandas ou da combinação entre bandas e 

razões de bandas) dispostas num sistema de cores RGB. Esta aplicação incide na 

elaboração de falsas cores, devido à integração de bandas do espectro do visível com 

outras bandas do espectro infravermelho próximo e/ou médio, para as imagens Landsat, 

realçando unidades de paisagem na imagem multiespectral que antes não eram 

perceptíveis ao olho humano. O emprego de bandas espectrais para composições 

coloridas em RGB facilita a interpretação na medida em que realça feições superficiais, 

portanto, é um dos produtos básicos do PDI. Essa técnica também foi utilizada nas 

imagens IKONOS, com a combinação entre bandas do visível do espectro 

eletromagnético, disposta para esse sensor orbital. 

A razão de bandas é empregada na supressão das variações de brilho relacionadas 

à topografia, reduzindo os efeitos do ângulo do zênite solar, e às variações do tamanho 

dos grãos, enfatizando as tênues diferenças espectrais entre as superfícies (Amaro 1998). 
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A fórmula matemática aplicada para fazer o método de índice é a mesma, tanto para o 

NDVI como para o NDWI, mudando apenas as bandas na fórmula obtida no ER-

Mapper  v.6.4 (Fórmula 1.1), aplicando-se apenas para imagens Landsat (TM e ETM+).

Fórmula 2.1 - Landsat TM e ETM+: NearIR = Banda 4, R = Banda 3 para NDVI e para NDWI a fórmula foi 
adaptada, substituindo as bandas: NearIR = Banda 2, R = Banda 4. 

Por meio desse método foram realçados os diversos elementos superficiais. Para 

melhor análise desses elementos, as razões foram manipuladas em sistema RGB, 

favorecendo a interpretação dos dados para elaboração dos mapas temáticos contidos 

nesta Dissertação de Mestrado. 

II.2.3. Levantamentos de Campo 

As visitas a campo compreenderam diferentes etapas. A primeira correspondeu no 

reconhecimento visual da área de estudo com o sobrevôo de helicóptero, em parceria com 

o IDEMA e apoio da PETROBRAS, no dia 17 de novembro de 2001, quando foram 

realizados registros de fotografia oblíqua de baixa altitude. 

Posteriormente, numa etapa intermediária, foi efetuado para o reconhecimento da 

área em terra com o controle de campo propriamente, visando dar subsídios ao 

fechamento dos mapas de Uso e Ocupação do Solo e Geomorfológico, por meio da 

identificação das classes de uso e ocupação do solo do ano 2001 e verificação das 

unidades geomorfológicas. A última etapa de campo teve como objetivo principal os 

levantamentos necessários para a elaboração do mapa de Sensibilidade Ambiental ao 

Derrame de Óleo, com a caracterização hidrodinâmica, socioeconômica e biológica. Para 

a caracterização hidrodinâmica foram realizados cinco perfis topográficos praiais, 

distribuídos ao longo da costa na área em estudo, executados com o uso de piquetes, 

régua e uma mira topográfica. Nesses perfis foram medidos na praia: o ângulo de 

incidência, período e altura das ondas; direção e velocidade da corrente de maré, e a 

direção e velocidade dos ventos, por meio das tabelas elaboradas pelo GGEMMA, mas 

obedecendo as normas do MMA (2002). 
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II.2.4. Confecção de Mapas Temáticos 

A confecção dos mapas temáticos foi feita em ambiente SIG por meio do software

ArcView  v.3.2, onde os dados vetoriais produzidos, além dos dados raster e 

alfanuméricos, foram comportados num banco de dados. A elaboração dos mapas 

precede da utilização dos dados anteriores coletados, ou seja, a vetorização das unidades 

foi feita sobre as imagens interpretadas. 

Esta etapa inicia-se com a elaboração do mapa base, a partir da utilização das 

cartas topográficas, das quais foram retiradas informações das vias de acesso, hidrografia 

e áreas povoadas. Para a elaboração dos mapas de Uso e Ocupação do Solo, de 

Vegetação e Geomorfológico foram utilizadas imagens Landsat, a partir da diferenciação 

das unidades superficiais realçadas pelas técnicas de PDI. Os mapas Geológico e 

Pedológico foram adaptações feitas a partir de mapas pré-existentes com a imagem 

utilizada (Landsat ETM+ do ano de 2001). 

Para elaboração dos mapas de Vulnerabilidade Ambiental e Vulnerabilidade 

Natural, foram feitos a partir dos cruzamentos dos mapas obtidos anteriormente por meio 

do SIG em consulta ao banco de dados. Os mapas utilizados para a confecção do mapa de 

Vulnerabilidade Natural foram: Geomorfológico, Geológico, Pedológico e de Vegetação.

O cruzamento dos mapas foi baseado no conceito de estabilidade de cada unidade 

considerando-se o conceito de análise ecodinâmica de Tricart (1977), onde a estabilidade 

é classificada conforme a Tabela 1.1. 

Tabela 2.1 - Valores de estabilidade de unidades de paisagem. (Fonte: Motta et al., 1999, modificada 
de Tricart, 1977). 

UNIDADE RELAÇÃO PEDOGÊNESE/MORFOGÊNESE VALOR

Estável Prevalece a pedogênese 1,0 

Intermediária Equilíbrio entre pedogênese e morfogênese 2,0 

Instável Prevalece a morfogênese 3,0 

Para a obtenção do mapa de Vulnerabilidade Ambiental foi realizado o 

cruzamento entre os mapas de Vulnerabilidade Natural e de Uso e Ocupação do Solo do 

ano de 2001. O critério estipulado para o mapa de Uso e Ocupação do Solo teve como 

foco principal o grau e tipo de antropização encontrados na área em estudo. 
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Em ambos os mapas de vulnerabilidade (Natural e Ambiental) foram adotados 

para o resultado final seis valores quanto ao grau de vulnerabilidade: 

1 - Sem Classificação;

2 - Muito Baixa; 

3 – Baixa; 

4 – Média; 

5 – Alta; 

6 – e Muito Alta. 

Para se chegar as esses graus de vulnerabilidade foram adotados pesos de 

compensação (Tabela 1.2), que indicam a importância de qualquer fator em relação aos 

demais, e foram aplicadas fórmulas matemáticas diferentes nos mapas de Vulnerabilidade 

Natural (média aritmética) e de Vulnerabilidade Ambiental (média ponderada), para se 

chegar às médias dos pesos para cada unidade cruzada. Essa técnica foi aperfeiçoada por 

Grigio (2003), onde os pesos contidos na tabela abaixo correspondem ao resultado final 

de uma série de testes efetuados no seu trabalho de Dissertação de Mestrado. 

Tabela 2.2 - Pesos calculados para cada fator na análise de vulnerabilidade ambiental. 

FATOR

GEOMORFOLOGIA GEOLOGIA SOLOS VEGETAÇÃO 
USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO
0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 

Os mapas de morfodinâmica costeira são elaborados a partir do cruzamento dos 

mapas de linha de costa em SIG, sendo esses confeccionados a partir das imagens 

Landsat para várias datas distintas (Tabela 1.3). As imagens utilizadas foram submetidas 

a contrastes dos histogramas que diferenciassem áreas emersas de áreas submersas. Os 

valores obtidos foram de área (em m2), classificando os polígonos em: Sem Modificação, 

Acresção (ou Deposição) e Erosão. 

O fator que pode contribuir para o erro é a Tábua da Maré, que é diferente para 

cada data distinta (Tabela 1.4), porém, este erro não causa grandes problemas por se 

tratar de uma região caracterizada por mesomarés, com variações de 2 a 4 m de altura, o 

que corresponde de 10 a 20 metros, aproximadamente, de faixa de praia, sendo deste 

modo absorvido pelo erro do pixel.
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Tabela 2.3 - Listagem das imagens com suas respectivas datas e resolução espacial. 

DATA TIPO DO SENSOR RESOLUÇÃO 
ESPACIAL 

30/07/1988 Landsat 5 TM 30 m 

02/08/1989 Landsat 5 TM 30 m 

25/06/1996 SPOT-HRVIR 20 m 

28/09/1998 Landsat 5 TM 30 m 

13/06/2000 Landsat 7 ETM+ 25 m 

05/04/2001(a) Landsat 7 ETM+ 25 m 

26/07/2001(b) Landsat 7 ETM+ 25 m 

11/08/2001(c) Landsat 7 ETM+ 25 m 

11/06/2002 Landsat 7 ETM+ 25 m 

29/05/2003 Landsat 7 ETM+ 25 m 

Tabela 2.4 - Tábua de Maré do porto de Macau/RN, para cada data distinta das imagens 
trabalhadas. Fonte: BNDO/CHM/DHN e Marinha do Brasil. 

LUA DIA HORA ALTITUDE (m)
30/07/1988 - Quarta-feira 09:00 1,4 

02/08/1989 - Quarta-feira 09:45 0,8 

25/06/1996 - Terça-feira 09:00 1,3 

28/09/1998 - Segunda-feira 09:23 1,9 

13/06/2000 - Terça-feira 08:30 0,6 

05/04/2001 - Quinta-feira 09:00 0,1 

26/07/2001 - Quinta-feira 09:08 2,3 

11/08/2001 - Quarta-feira 08:56 2,5 

18/10/2001 - Quinta-feira 11:45 0,2 

12/11/2001 - Segunda-feira 08:41 0,0 

01/12/2001 - Sábado 10:58 0,4 

11/06/2002 - Terça-feira 11:08 0,3 

29/05/2003 - Quarta-feira 09:39 0,5 

Latitude:05o 06’,2S – Longitude: 036o 36’,1W – Fuso: +03.0 
Instituição: CIRNE – 36 componentes – Nível médio: 1.54 – Carta: 702 
Legenda fases da lua: Cheia  Minguante Nova  Crescente 

No caso do Mapa de Sensibilidade Ambiental ao Derrame de Óleo foram 

aplicadas as normas técnicas do Ministério do Meio Ambiente (MMA 2002), que define 

uma graduação de 1 a 10 para os Índices de Sensibilidade do Litoral (ISL). Esse mapa foi 

elaborado a partir do uso do mosaico de imagens IKONOS, o que permite obter um 

produto com escala de 1:10.000, visto que sua resolução espacial é de 4 m. 

Maiores detalhes quanto à elaboração dos Mapas Temáticos estão descritos no 

Capítulo 4 desta Dissertação de Mestrado. 
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II.2.5. Resultados Finais 

Esta última etapa compreende a apresentação das análises, interpretações e 

correções dos dados para elaboração dos Mapas Temáticos finais, consolidando os 

resultados obtidos a partir dos estudos e das técnicas empregadas para o monitoramento 

dos elementos geoambientais sob influência da indústria petrolífera. Os dados obtidos por 

esses resultados serão armazenados no BDAG, que faz parte da parceria dos grupos de 

pesquisa entre o Laboratório de Geoprocessamento e o GGEMMA, ambos ligados ao 

PPGG/UFRN. Os resultados também serão apresentados sob a forma de publicações em 

papers e por esta Dissertação de Mestrado. 



Capítulo 3
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III.1. INTRODUÇÃO 

O sensoriamento remoto constitui-se de uma técnica de grande utilidade para 

pesquisas voltadas ao monitoramento ambiental de áreas críticas, pois permite num curto 

espaço de tempo a obtenção de uma grande quantidade de informações espaciais por 

meio da aquisição de sensores remotos, sem que haja contato direto com os objetos de 

informação. Essas informações podem ser obtidas em várias datas distintas, o que 

permite uma análise temporal dos mesmos, comparando-os de forma a averiguar a 

evolução dos objetos contidos no terreno. 

A análise digital de dados, mais especificamente, imagens digitais de sensores 

orbitais, possibilitou a interpretação e classificação de várias unidades constituintes da 

área estudada. Essa análise é feita por meio do uso das técnicas PDI, que é uma 

ferramenta de manipulação de imagem por computador, de modo que a entrada e a saída 

do processo sejam imagens. O objetivo principal do PDI é realçar o aspecto visual da 

imagem para o analista humano e fornecer outros subsídios para a sua interpretação, 

inclusive gerando produtos que possam ser posteriormente submetidos a outros 

processamentos (Souto 2002). 

Neste Capítulo, abordaremos as técnicas de SR e PDI, empregadas na análise 

multitemporal e na caracterização dos elementos geoambientais de acordo com os 

produtos digitais dispostos pelo Laboratório de Geoprocessamento/PPGG. No caso, o uso 

de imagens Landsat (TM e ETM+), SPOT-HRVIR e IKONOS, e dados batimétricos e 

altimétricos obtidos de cartas prévias específicas. 

III.2. USO DE PRODUTOS LANDSAT 5TM E 7ETM+

As imagens Landsat (TM e ETM+) permitem uma visão diferenciada ao habitual 

do olho humano, devido à obtenção das informações espectrais registradas pelos sistemas 

de sensores remotos nas diferentes partes do espectro eletromagnético. Nela estão 

contidas informações de bandas que vão do visível até o infravermelho. Isso permite uma 

combinação entre bandas, visando à identificação e discriminação dos alvos de interesse, 



Dissertação de Mestrado – Capítulo III                                                                    Michael Vandesteen Silva SOUTO

50

dependendo principalmente da qualidade da representação dos dados contidos nas 

imagens.

As aplicações dessas imagens em trabalhos de monitoramento ambiental são 

indispensáveis como ferramenta para o reconhecimento e a caracterização dos elementos 

geoambientais (Souto 2002; Mafra 2002; Grigio 2003; Araújo 2003; Nóbrega 2003; 

Rogério 2004). Permite também a análise qualitativa nos trabalhos que envolvem a 

evolução de ambientes na comparação entre imagens de datas distintas, como por 

exemplo do monitoramento morfodinâmico da linha de costa (Souto 2002; Grigio 2003; 

Araújo 2003; Lima 2004). 

III.2.1. Análise Multitemporal da Evolução da Linha de Costa 

A temporalidade é conceituada gramaticalmente como: “a qualidade provisória de 

um ser ou objeto”. Sendo então, a análise multitemporal definida como acompanhamento 

da evolução de um ou mais objetos em diversos períodos distintos. Para área em questão 

o objeto de estudo levantado foi à linha de costa, devido às mudanças ocasionadas pelos 

processos hidrodinâmicos na região. 

Para essa análise multitemporal foram utilizadas imagens orbitais, imageadas em 

diversas datas distintas, que permitissem a diferenciação de corpos d’água para áreas 

emersas por meio de técnicas de realce no PDI. Logo, foram obtidas para área 10 datas de 

imagens, sendo 9 datas do Landsat (TM e ETM+) e 1 data do SPOT-HRVIR (utilizada 

para complementar o longo espaço temporal entre duas datas) contidas no acervo do 

Laboratório de Geoprocessamento/PPGG. Isso permitiu o levantamento da linha de costa 

em diferentes lapsos de tempo, onde os intervalos variaram desde dias (16 dias) até anos 

(7 anos) para cada período de tempo seguido. 

Técnicas de PDI Aplicadas 

Complementando a metodologia citada no capítulo anterior, as imagens depois de 

pré-processadas (georreferenciadas) foram combinadas em sistema de cores em RGB e 

submetidas às mudanças no histograma, por meio de técnicas de PDI para o realce do 

limite entre áreas emersas e áreas submersas (corpos d’água). A combinação entre bandas 

utilizada foi a R7-G4-B3 para as imagens Landsat (TM e ETM+) e a R2-G1-B3 para as 

imagens SPOT-HRVIR (Figura 3.1). Para ambas imagens os contrastes utilizados no 
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histograma foram postos no cálculo linear por meio do software ER-Mapper, onde a alta 

absorção destaca com cores escuras (preto a preto azulado) as áreas submersas e a alta 

reflectância permite a visualização das áreas emersas com cores brancas, amareladas e 

verdes em vários tons (Figura 3.1). 

Figura 3.1 - Composta por imagens combinadas no sistema de cores RGB: R7-G4-B3 para Landsat (TM e 
ETM+) e R2-G1-B3 para SPOT-HRVIR, com seus respectivos histogramas representando a cor azul. 

Depois de processadas (PDI), as imagens foram postas no software ArcView para 

vetorização da linha de costa. A linha foi traçada no limite das cores escuras (preto) para 

as cores mais claras (branco e verde). Esse limite de cores diferencia as áreas submersas 

das áreas emersas, respectivamente. As linhas foram separadas em camadas (ou layers)

para cada data distinta, possibilitando numa fase posterior a intersecção entre as mesmas. 

A partir dessas intersecções pôde-se analisar as mudanças ocorridas para cada intervalo 

de tempo, com a caracterização das áreas de erosão, acresção (ou deposição) e sem 

modificação.

A análise feita foi de forma qualitativa, devido à resolução espacial das imagens 

utilizadas e a variação da tábua de maré para cada data distinta. A validação deste método 

vem sendo confrontada com os dados de perfis levantados na região pelo GGEMMA 

desde 2000. Os resultados obtidos na análise da evolução morfodinâmica costeira estão 

sendo satisfatórios e condizem com o contexto interpretado na região. 

Análises e Interpretações 

Toda faixa costeira da porção setentrional do Estado do Rio Grande do Norte está 

sujeita a processos erosionais e progradacionais contínuos, influenciados por agentes 
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hidrodinâmicos como as ondas, correntes ao largo da zona de arrebentação, marés e 

ventos, em intervalos de tempo variáveis. Esses processos são responsáveis pelas 

contínuas mudanças nesta linha de costa da ordem de quilômetros, para períodos de 

séculos – anos de 1872 a 2001 (Vital 2002 e Vital et al. 2004), a centenas de metros em 

períodos de décadas ou dezenas de metros em um ano (Alves et al. 2003; Lima et al.

2002; Souto 2002; Tabosa et al. 2002; Grigio 2003). Deve-se ressaltar, que a área em 

questão é caracterizada pela grande importância socioeconômica, principalmente pela 

atividade da indústria petrolífera, que possui poços produtores, oleodutos e estações 

coletoras ao longo de quase toda a costa, sobretudo em zonas onde o efeito erosivo é 

muito acentuado (Figura 3.2). 

Figura 3.2 - Fotografias tiradas de perspectivas e datas diferentes. O intervalo de tempo de dois anos exatos 
mostrando o avanço do mar sobre o Campo Macau, aumentando o risco de acidente para região. 

Os ventos são os principais responsáveis pela dinâmica costeira, gerando ondas e 

correntes litorâneas na região. Sua ação é tão forte que são marcadas pelos campos de 

dunas localizados dentro do continente (Figura 3.3). A orientação dessas dunas indica a 

direção preferencial dos ventos para NE. A velocidade dos ventos nesta região, medida 

pela Estação Meteorológica de Macau (NATRONTEC/ECOPLAN 1995), é maior 

durante o mês de outubro com máxima de 8,5 m/s e menor durante o mês de abril com 

mínima de 0,7 m/s. 

As ondas, que adquirem energia a partir dos ventos que sopram do mar, constitui-

se na causa primária da erosão costeira, devido à dissipação da energia acumulada na 

zona costeira (Komar 1998). De acordo com as várias medições, realizadas na região por 

diversos autores (Chaves e Vital 2001b; Santos e Silva 2001; Silveira et al. 2001; Silveira 
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2002), as variações de altura das ondas registraram em média 0,2 a 0,5 m. Essas ondas 

quando alcançam a costa, arrebentando-se na praia dissipando energia e gerando 

correntes litorâneas devido à correlação entre a orientação E-W da linha de costa e a 

direção preferencial dos ventos NE-E. As correntes de deriva litorânea (longshore drift)

são bastantes significativas e apresentam sentido de transporte para W (Figura 3.4). Esta 

migração de E para W é evidenciada na área de estudo pela evolução da ilha da Ponta do 

Tubarão, dos esporões arenosos da Barra do Fernandez e do Corta Cachorro, e dos 

pontais arenosos costeiros (Figura 3.5). 

Figura 3.3 - Imagem IKONOS 
mostrando a direção NE dos 
ventos marcados pelos campos 
de dunas. Ao norte está a 
cidade de Barreiras/RN. 

Figura 3.4 - Sentido de 
transporte para W dos 
sedimentos pelas correntes de 
deriva litorânea (longshore 

drift). 

N
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Figura 3.5 - Vista de toda área com a linha de costa para o ano de 2003, mostrando a migração dos esporões 
arenosos para W, e o limite das três áreas críticas quanto aos processos erosionais atuantes na região. 

As correntes litorâneas também são influenciadas pela variação da maré, que são 

classificadas para área em estudo como semidiurnas, em relação ao período de oscilação 

em torno de 12 h, apresentando por dia duas marés de preamar e duas marés de baixamar, 

com alturas de maré entre 2-4 m, caracterizada como mesomaré (Tabosa 2000). A maré 

vazante se constitui na forma mais destrutiva, evidenciada pela formação dos canais de 

maré dentro do estuário, que quando interceptada pelas correntes vindas do mar aberto, 

aumentam a ação erosiva no Campo Macau, que está localizado próximo da 

desembocadura do canal de maré do estuário da Ponta do Tubarão. Isso é corroborado 

pelo deslocamento do canal de maré em direção à costa, ocasionado pela migração da 

ilha da Ponta do Tubarão para WSW (Figura 3.5). 

As interpretações foram feitas dos intervalos de tempo entre duas datas, realizados 

a partir dos cruzamentos entre as linhas de costa para as dez datas distintas (1988, 1989, 

1996, 1998, 2000, 2001a, 2001b, 2001c, 2002 e 2003). Esses dados permitiram o 

acompanhamento da evolução costeira em duas visões de tempo. Uma visão com o 

acompanhamento temporal relativamente decadal (ou interanual) e outra visão temporal 

das mudanças ocorridas dentro de um mesmo ano (2001a, 2001b e 2001c). A partir 

dessas visualizações pôde-se destacar três áreas críticas mais relevantes, apesar de toda 

área litorânea sofrer com as modificações da linha de costa. Duas dessas áreas 

correspondem aos campos petrolíferos Serra e Macau, e a outra área crítica é afetada 

direta e indiretamente pela área vizinha (Figura 3.5). 
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ÁREA 1: Esta área localiza-se na Barra do Corta Cachorro e o Campo Serra 

(Figura 3.5). Nela pode-se acompanhar o crescimento deste esporão arenoso, com 

migração da barra em direção a WNW. Essa migração está condicionada pelas correntes 

litorâneas que geram o transporte de sedimento (deriva litorânea) no sentido para W. Nas 

duas visões temporais pôde-se constatar o movimento de transporte de sedimentos com a 

intercalação de áreas de erosão e acresção (Figura 3.4). Na comparação feita entre as 

linhas de costa para os anos de 1988-2003 (intervalo de 15 anos) calcula-se que a barra 

migrou cerca de 685 m para WNW, ou seja, a barra está crescendo cerca de 45,7 m/ano 

(Figura 3.6). Porém o cordão arenoso que liga a barra ao continente está se estreitando, 

podendo romper-se a qualquer momento. Por trás desse cordão arenoso existe uma área 

protegida, que abriga um pequeno estuário, sendo que a mesma não teve competência 

necessária para o seu desenvolvimento, o que poderia ajudar a barra a se manter por mais 

tempo. Isso se deve a forte entrada da maré nesta planície, não permitindo a fixação da 

vegetação de manguezal em sua área. Esse cordão arenoso também vem migrando no 

sentido S, em direção ao continente, onde em 1988 possuia uma largura em torno de 70 

m, atualmente sua largura não chega a ter 30 m. O recuo foi em torno de 163 m na 

comparação de 15 anos (~10,9 m/ano). 

Figura 3.6 - Comparação 
de 15 anos de intervalo 
(1988-2003) entre as 
linhas de costa 
mostrando a migração de 
685 m da barra arenosa 
para WNW e o recuo de 
163 m para S. 
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A problemática para esta área é o campo petrolífero de Serra que se encontra 

próximo a esse estreito cordão arenoso e se agravou mais ainda com a intenção da 

PETROBRAS em instalar um novo poço na Barra do Corta Cachorro, com a ampliação 

da estrada na costa e a terraplanagem para o desenvolvimento do poço (Figura 3.7), o que 

pode representar maior risco de acidente ambiental caso as ondas alcance os poços de 

explotação e dutos de distribuição. 

Figura 3.7 – Fotografias tiradas no dia 12/06/2004, mostrando a terraplanagem feita pela PETROBRAS para 
instalação de um novo poço, localizado na Barra do Corta Cachorro. 

ÁREA 2: Situa-se na área o Campo Macau e a porção W da ilha da Ponta do 

Tubarão (Figura 3.5). Nesta área à complexidade dos processos hidrodinâmicos atuantes 

é muito grande, onde são acarretados pela constante mudança da morfologia da superfície 

submersa e pela mudança das direções da corrente de maré no estuário de 

Barreiras/Diogo Lopes. Essas mudanças estão resultando no aumento do efeito erosivo na 

zona costeira, comprometendo áreas de interesse para a indústria petrolífera. 

Nas nove comparações feitas a partir das linhas de costa levantadas pôde-se 

analisar a evolução morfodinâmica costeira para área estudada. considerando-se como 

referencial o campo petrolífero Macau (Figura 3.8), foi constatado para esta área o 

aumento do efeito erosivo a partir do ano de 1996. A ilha barreira da Ponta do Tubarão 

protegia a costa contra a ação das ondas e das correntes litorâneas nos anos de 1988 e 

1989, e, nos anos subseqüentes a barra que abrigava essa costa erodiu-se quase que por 

completo, ampliando a embocadura do canal de maré (Figura 3.8). A provável causa do 

aumento do efeito erosivo pode está relacionada com a retirada do píer (Figura 3.9), 

pertencente a PETROBRAS, localizado nas proximidades da Ponta do Tubarão. Esse pier
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foi retirado devido ao comprometimento de sua estrutura, que apresentava riscos a 

comunidade local. 

Figura 3.8 - Mostra os nove intervalos de tempo levantados a partir das dez imagens de datas distintas. As 
figuras ilustram bem a evolução costeira da região da Ponta do Tubarão, mostrando áreas erosivas em 
vermelho e áreas acrescionárias em verde. 

Figura 3.9 - Fotografia aérea de 1988 
mostrando a localização do antigo 
pier da PETROBRAS que interligava 
o continente com a ilha barreira. 

N
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O pier atuava como principal controlador de sedimentação e erosão na área, o que 

permitiu uma maior concentração de sedimentos na foz do estuário de Barreiras/Diogo 

Lopes, ampliando a área da ilha barreira da Ponta do Tubarão. Depois de sua retirada o 

canal de maré principal (funcionando como principal canal de enchente e vazante de 

maré), que se localizava próximo a Barra do Fernandez, passou a ser ativo entre a Ponta 

do Tubarão e a frente da Falésia de Chico Martins, principalmente nas condições da maré 

vazante. Essa maré vazante é apontada como um dos principais processos hidrodinâmicos 

que condicionam a intensa erosão para área estudada, devido ao seu efeito destrutivo, que 

é mais forte do que na maré de enchente. Isso é bem marcado pelos bancos arenosos 

remanescentes e pela própria migração da ilha (Figura 3.10). 

A erosão no Campo Macau progrediu até a data de 2001a. Na comparação 

seguinte (2001a-2001b) ocorreu acréscimo de sedimento na área e na comparação de 

2001b-2001c o efeito erosivo nesta porção pode ser considerado praticamente nulo. Isso 

se deve ao ganho de sedimentos nos meses de julho e agosto (Chaves e Vital 2001a) com 

a diminuição da velocidade superficial das correntes litorâneas e na altura das ondas a 

partir do mês de maio. Nas duas últimas comparações (2001c-2002 e 2002-2003), apesar 

de corresponderem aos meses de ganho de sedimento, o efeito erosivo continua atuante. 

Figura 3.10 - Aponta a direção 
da corrente da maré vazante e 
paralelo a ela os bancos 
arenosos remanescentes da ilha 
da Ponta do Tubarão. A 
comparação de 15 anos mostra 
as áreas mais atingidas pelo 
efeito erosivo ocasionado pela 
ação conjunta das correntes de 
maré e pela ação das ondas 
associadas aos ventos. Também 
mostra a migração de 692 m da 
ilha para W. 

Em 2001c-2002 a migração SSW da ilha ocasionou o estreitamento do canal de 

maré (Figura 3.8), empurrando-o em direção ao continente, fazendo com que o efeito 

erosivo no Campo Macau se intensificasse, aumentando os riscos de acidente quanto ao 
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meio ambiente ou podendo ocasionar no fechamento do Campo Macau. Na comparação 

feita de 2002-2003 a perda maior de sedimentos ocorreu na porção W do Campo Macau 

(Figura 3.8) devido ao muro de contenção de ondas, que funciona como espigão, gerando 

vórtice na corrente litorânea o que aumenta o efeito erosivo. Mesmo assim na porção E 

do Campo Macau a erosão continua, ocasionada pela ação das ondas e intensificada pela 

maré vazante (Figura 3.11). 

Quanto à evolução morfodinâmica da ilha da Ponta do Tubarão, pôde-se averiguar 

a migração da ilha no sentido WSW, sendo que o sentido principal de migração é para W, 

onde a mesma migrou aproximadamente 692 m nos 15 anos analisados (Figura 3.10) ou 

entorno de 46,13 m/ano. Esses valores são muito semelhantes aos valores obtidos para a 

barra do Corta Cachorro na comparação da linha de costa de 1988-2003. 

Figura 3.11 - (A) Fotografia aérea de 
baixa altitude do Campo Macau, 
onde a direção das ondas e de 
corrente da maré vazante estão 
indicadas pelas setas vermelhas e o 
polígono mostra a perspectiva da 
foto B; (B) Mosaico de fotos da 
lateral do Campo Macau mostrando 
a erosão avançando sobre o campo 
petrolífero. 

ÁREA 3: Esta área corresponde a porção E da ilha da Ponta do Tubarão e pela barra do 

Fernandes (Figura 3.5). O volume de transporte de sedimentos é enorme como foi verificado 

pelas áreas de erosão e acresção levantados durante um período de 15 anos (Figura 3.12). Essa 

grande movimentação de massa foi condicionada, além dos processos hidrodinâmicos, pelas 

duas aberturas que interligam o estuário Barreiras/ Diogo Lopes com o mar. A principal abertura 

situa-se na porção W da ilha da Ponta do Tubarão (Área 2), que no final dos anos 80 até o ano de 

1996 possuía desembocadura quase que fechada comparada para os dias atuais. Isso fazia com 
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que a ilha funcionasse como um funil, retendo todo o sedimento vindo da deriva litorânea 

acumulando-o na mesma e em parte do estuário. Depois da retirada do pier o “funil” foi aberto, 

liberando quase todo sedimento acumulado. Essa liberação afetou principalmente a ilha da Ponta 

do Tubarão, onde no ano de 1988 possuía uma área de 1.651.842,847 m2 passou a ser no ano 

2003 de 810.666,985 m2, redução da sua área em cerca de 51%. 

Figura 3.12 - Comparação de 15 
anos (1988-2003) que 
possibilitou avaliar a migração 
para W, tanto da ilha da Ponta 
do Tubarão como a barra do 
Fernandes, como demonstrado 
pelas áreas de erosão e acresção 
de sedimentos. 

A outra abertura localiza-se entre a porção W da ilha da Ponta do Tubarão e a barra do 

Fernandes (Figura 3.5). Em 1988, essa abertura era de 743,65 m e o canal de maré funcionava 

como principal canal de abastecimento do estuário, tanto na maré de enchente como na maré 

vazante (Figura 3.13). No ano de 2003 a abertura se estreitou para 329,60 m, redução de 55,7% 

com relação ao ano de 1988 (Figura 3.13). 

Figura 3.13 - Mostra a variação da largura da desembocadura entre a ilha da Ponta do Tubarão e a barra do 
Fernandes, com as respectivas setas indicadoras da direção das correntes de maré. 
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Pelo acompanhamento das linhas de costa pôde-se avaliar a mudança na predominância 

do regime de maré (enchente) ocasionado pelas variações da morfologia ocorridas na ilha da 

Ponta do Tubarão e pela barra do Fernandes (Figura 3.14). Até meados do ano de 1996 o fluxo 

principal da maré enchente/vazante se dava pela abertura entre a ilha da Ponta do Tubarão e a 

barra do Fernandes. Esse fluxo passou a ser secundário gradativamente com o passar dos anos, 

mudando por completo no início do ano 2001 com a predominância da maré de enchente. O 

registro dessa mudança é marcado pelo banco arenoso remanescente da ilha da Ponta do 

Tubarão, na qual possuía uma direção preferencial SE-NW no ano de 2001a e em 2003 sua 

direção passou a ser praticamente E-W (Figura 3.15). 

Figura 3.14 - Variações da 
morfologia costeira representadas 
pela mudança da linha de costa, 
que ocasionou na predominância da 
maré enchente para o ano de 2003. 

Figura 3.15 - Detalhe da mudança 
na predomi-nância da corrente de 
maré, marcada pela mudança de 
direção do banco arenoso. 



Dissertação de Mestrado – Capítulo III                                                                    Michael Vandesteen Silva SOUTO

62

III.2.2. Caracterização dos Elementos Geoambientais 

Os elementos geoambientais correspondem as unidades superficiais de um terreno, 

e sua caracterização está relacionada diretamente com a sua identificação no mesmo. Para 

o levantamento das unidades superficiais (ou unidades de paisagem) foi utilizada a 

imagem multiespectral Landsat-7 ETM+ de 05/04/2001, que possibilita a manipulação de 

falsas cores por meio de suas bandas espectrais e permite o mapeamento em escala 

horizontal de 1:50.000. 

No levantamento dos elementos geoambientais foram elaborados diversos mapas 

temáticos (Uso e Ocupação do Solo, Vegetação, Solo, Geologia e Geomorfologia), 

alguns foram feitos a partir de mapas pré-existentes, readequando-os a imagem Landsat-7 

ETM+. A adaptação de alguns mapas e a elaboração de novos mapas utilizando imagem 

multiespectral se deu por meio das técnicas de PDI. Essa técnica parte da combinação de 

bandas e razões entre bandas no sistema de cores RGB, como foi demonstrado no 

capítulo anterior (Capítulo 2). As principais combinações para caracterização dos 

elementos geoambientais foram: R7/1-G5/1-B4/1, R7/3-G5/3-B4/3, R7/4-G5/3-B4/2 e 

R7-G5-B3. As três primeiras combinações partem da razão entre bandas, sendo utilizada 

a fórmula do NDVI para imagens TM. Essa fórmula é obtida no software ER-Mapper, 

substituindo somente as bandas, e a última combinação corresponde a simples técnica da 

junção entre bandas no sistema RGB. 

R7/1-G5/1-B4/1: Esta combinação foi a que apresentou maior variação das 

unidades de paisagem, sendo fundamental na análise e interpretação dos dados para 

elaboração dos mapas temáticos, principalmente os mapas de Uso e Ocupação de Solo e 

de Geologia. 

Os principais realces foram para a identificação dos sedimentos do quaternário, 

dando ênfase ao limite entre dunas móveis e dunas fixas ao longo da costa da área 

estudada, e o limite da planície de inundação com as demais unidades desse mapa, 

principalmente na porção SW da área pesquisada, possuindo coloração verde musgo 

(Figura 3.16). Outra distinção bem marcada é identificação do limite das rochas tércio-

quaternárias, representadas pelas formações Tibau e Barreiras na porção SW da área, que 

é dificilmente reconhecida em outras composições. A diferenciação é marcada pelas 

cores azul escuro para Formação Tibau e ciano a verde de tons claros para a Formação 
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Barreiras. Outros destaques são os formatos dos tanques das salinas e carcinicultura 

presentes na região. 

Figura 3.16 - Imagem Landsat 7 
ETM+ com as razões entre bandas 
7/1-5/1-4/1 combinadas no sistema 
de cores RGB, respectivamente, 
permitiu a distinção da planície de 
inundação. 

R7/3-G5/3-4/3: corresponde também à resposta da combinação das razões de 

bandas, substituindo a banda 1 do denominador pela banda 3. Essa mudança de bandas 

melhorou o realce para as unidades que apresentam áreas expostas, como os solos 

expostos, áreas de cultivo e dunas. Esta imagem foi exclusivamente utilizada para 

elaboração do Mapa Geomorfológico (Figura 1.15), por apresentar maior número de 

unidades geomorfológicas identificadas na imagem orbital multiespectral, servindo 

também de apoio na ratificação das unidades identificadas nos outros mapas elaborados. 

Na elaboração do Mapa Geomorfológico, a composição auxiliou na identificação 

de quase todas as unidades, destacando seus limites marcados pela mudança brusca da 

coloração (Figura 3.17). As principais unidades geomofológicas reconhecidas foram: 

dunas móveis, planície interdunar, planície flúvio-estuarina e a superfície de 

aplainamento (Figura 1.15). 

Figura 3.17 - Razão R7/3-G5/3-B4/3 da 
imagem Landsat 7 ETM+ possibilitou 
no reconhecimento das unidades 
geomorfológicas. 

Planície de 
inundação

Dunas fixas 

Superfície de 
aplainamento 

Dunas móveis 

N

N
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R7/4-G5/3-B4/2: Guedes (2002) utilizou esta combinação para diferenciação entre 

os maguezais e as demais espécies vegetais presentes em sua área de trabalho, associando 

a menor reflectância dos manguezais na razão 4/2 e a maior absorção e matéria orgânica 

nas razões 7/4 e 5/3. Essa observação é comprovada também na imagem elaborada para 

área estudada. No entanto, as informações obtidas para a área em questão não se 

limitaram a esta análise. Também pôde-se realçar as dunas móveis para os mapas 

geomorfológico e geológico (Figuras 1.15 e 1.9, respectivamente) e a planície de 

inundação no mapa de Uso e Ocupação do Solo. 

R7-G5-B3: Amaro (1998) usou esta composição para ressaltar aspectos 

geomorfológicos e feições geológicas em terrenos cristalinos. Porém, a área em estudo 

está compreendida num terreno sedimentar, onde esta composição não ressaltou esses 

aspectos com tanto sucesso como para os terrenos cristalinos, mas contribuiu no 

reconhecimento de algumas unidades de uso e ocupação do solo, realçando áreas de solo 

exposto, cultivo temporário, tanques de salinas e carcinicultura (Figura 3.18). Além 

disso, destacou várias áreas lamosas e áreas com sedimentos em suspensão, 

representando bancos ou barras lamosas e/ou arenosas submersas, delimitando canais 

submersos na área (Figura 3.18), importantes na caracterização dos elementos da 

hidrodinâmica. 

Figura 3.18 – Imagem Landsat 7 ETM+, 
combinada em R7-G5-B3, no 
reconhecimento de campo de dunas, 
tanques salinos, além dos canais 
submersos. 

O uso da banda 5 no canal verde (G) nesta composição colorida realçou bem a 

vegetação dos manguezais com relação a umidade e áreas de stress causados pela falta de 

água, destacando regiões mais densas desta vegetação das regiões com menor densidade, 

Tanques
Salinos

Canais
submersos

N
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podendo estar relacionadas ao desenvolvimento e à degradação (natural?) dos 

manguezais na área. 



Capítulo 4
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IV.1. INTRODUÇÃO 

A zona costeira é extremamente rica em biodiversidade marinha, possuindo 

ecossistemas típicos da costa brasileira, compostos por: manguezais, marismas, praias, 

costões rochosos, planícies de marés e recifes de coral. As águas costeiras e os fundos 

arenosos/rochosos rasos também são considerados ambientes costeiros. Devido à elevada 

riqueza biológica e a complexidade trófica, os ecossistemas costeiros interagem entre si, 

através de transferência de energia, nutrientes, migração de espécies e por meio do ciclo 

reprodutivo de espécies que podem ocorrer em diferentes ecossistemas ao longo da vida. 

Além disso, na zona costeira brasileira, os grandes centros urbanos estão 

localizados no litoral (as Capitais), onde as atividades socioeconômicas estão instaladas e 

são intensamente exploradas sem ter um planejamento prévio de impacto ambiental ou 

mesmo de planos de contingência a acidentes ambientais, como por exemplo às 

atividades portuárias. Outra característica da zona costeira brasileira é a presença das 

bacias sedimentares compostas por algumas das principais jazidas de hidrocarbonetos do 

Brasil, que são amplamente exploradas pela indústria petrolífera, na qual o petróleo e 

seus derivados representam um alto risco principalmente para ambientes flúvio-

estuarinos.

Para o monitoramento dessas atividades as geotecnologias possuem ferramentas 

que permitem identificar e avaliar possíveis áreas de risco, podendo resultar em diversas 

cartas temáticas. O Sistema de Informações Geográficas (SIG) constitui uma ferramenta 

importante para a realização de projetos que necessitam de processamentos rápidos e 

eficientes, de grandes bases de dados, como é o caso do zoneamento geoambiental para 

fins de planos de ordenamento territorial. Nestes zoneamentos temos que visualizar uma 

grande quantidade de dados vetoriais do meio físico e biótico analisados, integrados e 

manipulados para gerar, entre outros produtos, as cartas de vulnerabilidade e 

sensibilidade ambiental. 

Utilizando o SIG e imagens de satélite para atualizar mapas temáticos, é possível 

se obter uma manipulação ágil e real dos requisitos necessários para satisfazer as 

condições de geração desses tipos de cartas, onde cada um dos parâmetros envolvidos é 

fundamental e possui valor significativo na avaliação final das unidades de paisagem. 
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Estas cartas são orientadoras para tomadas de decisões por parte de órgãos 

governamentais ou privados. 

IV.2. MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O emprego do sensoriamento remoto, em conjunto com o SIG, propicia uma visão 

da situação ambiental como um todo, que assim se torna operacionalizada, agilizando a 

identificação das relações entre as diversas entidades localizadas no mundo real, a partir 

das relações de contingência, conexão, proximidade e funcionalidade entre as partes 

componentes da situação ambiental (Xavier da Silva 2001). 

O Mapa de Uso e Ocupação do Solo tem por finalidade o reconhecimento das 

unidades superficiais do terreno para compreensão do mosaico ambiental da área 

estudada. Tomou-se como base o uso de imagem orbital Landsat 7-ETM+ da cena 

215/064 (datada de 05/04/2001) para interpretação das suas unidades em ambiente SIG. 

Essas unidades foram mapeadas inicialmente a partir das imagens multiespectrais, 

que por meio das técnicas de PDI possibilitaram a diferenciação de diversas unidades, 

que foram identificadas posteriormente por uma série de levantamentos de campo, como 

sobrevôo de helicóptero e o reconhecimento terrestre baseado em GPS (Global Position 

System).

As unidades de uso e ocupação do solo descritas para a área são: caatinga, 

manguezal, área alagadiça, duna fixa, duna móvel, solo exposto, área de lazer (praia), 

lagoa, cultura temporária, salina, carcinicultura e campo petrolífero. As quatro primeiras 

unidades correspondem à cobertura vegetal da área, as quatro últimas estão relacionadas 

às atividades antrópicas e as outras unidades correspondem às unidades pedológicas in 

natura. Nesta última não está incluída a unidade de solo exposto, que também pode estar 

relacionado às atividades antrópicas, como por exemplo à retirada de material para 

construção de estradas e tanques de salina e carcinicultura (Figura 4.1). 

Quanto à cobertura vegetal, a caatinga corresponde a 25,19% da área em estudo, 

sendo ela subdividida em três classes distintas: Caatinga Arbórea Aberta (1,95%), 

Caatinga Arbustiva Arbórea Aberta (14,47%) e Caatinga Arbustiva Arbórea Fechada 

(8,77%). A vegetação de manguezal compreende 11,17% da área total, correspondendo a 

uma área de 20952914,562 m2.
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Figura 4.1 - Fotografia da área 
utilizada para retirada de material 
para construção de estrada e 
terraplanagem. Antes o material 
retirado foi para construção de 
tanques salinos e viveiros de 
camarão. 

A restinga está presente em duas unidades (duna fixa e área alagadiça), podendo 

ser encontrado na área com três fisionomias: arbóreos (arvoretas e umas poucas árvores 

de baixo porte e grande densidade), arbustiva (vegetação predominantemente formada 

por camefitas distribuídas, espaçadamente ou em grupos densos) e herbáceas (espécies 

halófitas, comum dos ambientes de influência flúvio-marinha com alto teor de 

salinidade). As duas primeiras correspondem à unidade de duna fixa (podendo também se 

desenvolver na antepraia) que ocupa cerca de 19,69% da área mapeada e as herbáceas 

correspondem à unidade de área alagadiça, possuindo 7,40% da área total. 

Quanto às atividades antrópicas as que mais afetam os manguezais, as águas 

superficiais e os lençóis freáticos são as atividades salineiras e os viveiros de camarão 

(carcinicultura). Somados, eles ocupam grande área superficial da ordem de 13,12%. Isso 

representa um risco muito alto para saúde e para atividade econômica das comunidades 

pesqueiras da região. Mas a atividade que impõe maior risco ambiental para área em 

questão é a indústria petrolífera, que não pôde ser representada em valores de área devido 

à escala da imagem (1 pixel = 30 m). Essa atividade está localizada nas áreas litorâneas 

(Campos de Exploração de Macau e de Serra) e na planície flúvio-estuarina pelo Campo 

Salina Cristal. 

A cultura temporária é outra atividade antrópica que é desenvolvida em pequenas 

áreas pelo cultivo de subsistência e em porções das maiores áreas mapeadas, exploradas 

pelos grandes latifúndios. No entanto, a exploração desta atividade é pequena como é 
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observado pelo seu valor de área, que corresponde cerca de 2,79% da área total mapeada. 

Isso é o reflexo do longo período de estiagem na região e devido ao solo que é pobre em 

nutrientes.

O solo exposto é uma unidade que em parte corresponde às atividades antrópicas, 

como a retirada de material para construção e manutenção de estradas, terraplanagem e 

tanques (Figura 3.7). Sua área, em torno de 6,83% da área mapeada, também pode 

corresponder ao desmatamento da vegetação de caatinga para produção de carvão 

vegetal, abastecimento de fornalhas ou até mesmo para servir como matéria-prima de 

cercas.

A unidade de duna móvel é compreendida pelos grandes campos de dunas móveis 

de Soledade, Barreiras e Diogo Lopes (Figura 4.2) e pelas áreas que procedem ao 

transporte de sedimentos (como as barras arenosas e a ilha barreira), que correspondem 

cerca de 13,08% da área total. Os campos de dunas são formados a partir da acumulação 

dos sedimentos arenosos transportados pela ação dos ventos nas zonas litorâneas (Suguio 

1998), com sentido preferencial de transporte para SW. Eles apresentam estruturas do 

tipo barcana, possuindo convexidade voltada para o NE. 

As áreas que apresentaram valores inferiores a 1% são as áreas de lazer e lagoa. A 

primeira corresponde a toda faixa de praia litorânea que possa ser aproveitada por 

banhistas da localidade ou mesmo pelo turismo, compreendendo apenas 0,22% da área 

mapeada. As lagoas são cerca de 0,51% da área total mapeada. Esse valor pode variar 

muito de acordo com a pluviosidade, onde os períodos de estiagem favorecem o 

crescimento de áreas de solo exposto. Elas são em geral salobras, impróprias para o 

consumo humano, mas servem para sanar a sede de animais de pastagem e para a 

irrigação, tanto que as maiores áreas de cultura encontram-se próximas as lagoas (Figura 

4.2).

A elaboração deste mapa permitiu, em conjunto com outros mapas temáticos, a 

análise da vulnerabilidade ambiental da área estudada, a partir do cruzamento entre os 

mesmos por meio das técnicas de SIG. 
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IV.3. MAPAS DE VULNERABILIDADE NATURAL E AMBIENTAL 

Segundo Tagliani (2002), a Vulnerabilidade Ambiental significa a maior ou menor 

susceptibilidade de um ambiente a um impacto potencial provocado por um uso antrópico 

qualquer. O sentido dado ao termo susceptibilidade refere-se à tendência passível de 

receber impressões, modificações ou adquirir qualidades diferentes das que já tinha. 

De acordo com Grigio (2003) a Vulnerabilidade Natural visa mostrar a intensidade 

da susceptibilidade do ambiente levando-se em consideração, para os fatores 

geomorfologia, geologia e solos, a estabilidade em relação à morfogênese e a pedogênese 

e, para o fator vegetação, a estrutura das redes e teias alimentares, o estágio de 

fitossucessão e a biodiversidade; enquanto que a Vulnerabilidade Ambiental refere-se à 

susceptibilidade do ambiente a pressões antrópicas. 

Para confecção destes mapas foram adotadas as técnicas aplicadas por Grigio 

(2003) em seu trabalho de Dissertação de Mestrado, que elaborou mapas de 

Vulnerabilidade Natural e Ambiental para o Município de Guamaré/RN (região vizinha a 

área estudada). 

IV.3.1.Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade Natural e Ambiental 

A técnica para elaboração dos mapas de vulnerabilidade consiste no cruzamento 

de mapas temáticos e na aplicação de fórmulas matemáticas em ambiente SIG. Para o 

Mapa de Vulnerabilidade Natural são utilizados os mapas Geológico, Geomorfológico, 

Pedológico e Vegetação, onde para cada mapa suas unidades tiveram pesos diferenciados 

quanto ao grau de vulnerabilidade (Tabela 4.1). 

O grau de vulnerabilidade estipulado a cada classe foi distribuído em uma escala 

de 1,0 a 3,0 (Tabela 4.1), com intervalos de 0,5. No valor 1,0 prevalece a pedogênese, o 

2,0 um equilíbrio entre pedogênese e morfogênese, e no 3,0 prevalece a morfogênese. 

Esse critério foi utilizado para os mapas de unidades geomorfológicas, geológicas e 

pedológicas. Para o caso do mapa de vegetação o critério estabelecido foi: o índice 1,0 

para ambientes com baixa diversidade de espécies/formações incipientes, normalmente 

de pioneiras; o índice 2,0 para ambientes com média diversidade de espécies, 

correspondendo a formações em estágio intermediário; e por último, o índice 3,0 para 
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formações em estágio avançado-clímax, isto é, com alta diversidade de espécies (Grigio 

2003).

Tabela 4.1 - Grau de vulnerabilidade das classes dos mapas temáticos. 

MAPA TEMÁTICO / CLASSE 
GRAU DE 

VULNERABILIDADE 

GEOLOGIA 
Formação Jandaíra 1,5 

Formação Barreiras 2,0 

Depósito eólico (Dunas Fixas) 2,0 

Depósito de Planície de Maré 3,0 

Depósitos Flúvio-marinhos 3,0 

Depósitos Flúvio-estuarinos 2,5 

Depósito eólico (Dunas Móveis) 3,0 

Depósitos Aluvionares 2,5 

Depósitos de sedimentos de praia 3,0 

GEOMORFOLOGIA 
Superfície de Aplainamento e/ou Tabuleiro Costeiro 1,0 

Dunas fixas 2,0 

Dunas móveis 3,0 

Planície interdunar 3,0 

Zona de estirâncio (praia) 3,0 

Planície de maré 3,0 

Planície de inundação flúvio-estuarino 2,5 

PEDOLOGIA 
Areias quartzosas distróficas 2,0 

Solonetz solidizado 2,5 

Solonchak solonétzico 3,0 

Latossolo vermelho-amarelo eutrófico 1,5 

VEGETAÇÃO 
Vegetação de mangue 3,0 

Vegetação de caatinga arbórea arbustiva fechada 3,0 

Vegetação de caatinga arbustiva arbórea fechada 2,5 

Vegetação de caatinga arbustiva aberta 2,0 

Outro tipo de vegetação (gramínea, agrícola, pioneiras em geral) 1,5 

Sem vegetação 1,0 

Para as porções que correspondem os corpos d’água dos canais de maré foi 

determinado o grau de vulnerabilidade 3,0 nos mapas Geomorfológico, Geológico e 

Pedológico. Para os mapas de Vegetação e de Uso e Ocupação do Solo foi concedido o 

grau 1,0 de vulnerabilidade. 

O cruzamento dos mapas foi realizado no software Arcview® GIS 3.2, pelo 

módulo Geoprocessing Wizard, que possibilita o cruzamento entre dois mapas. O 

primeiro cruzamento realizado foi entre os mapas Geomorfológico e Geológico, 

posteriormente entre os mapas Pedológico e Vegetação. Na seqüência, foram cruzados os 
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dois mapas resultado dos cruzamentos anteriores e calculou-se a média aritmética dos 

valores de vulnerabilidade de cada classe (Fórmula 4.1). O resultado dessa média foi 

distribuído em seis classes quanto ao grau de vulnerabilidade natural: 

1 - Sem Classificação (menor ou igual a 0,99),  

2 - Muito Baixo (de 1,00 a 1,39),  

3 - Baixo (de 1,40 a 1,79),  

4 - Médio (de 1,80 a 2,29),  

5 - Alto (de 2,30 a 2,59), e 

6 - Muito Alto (maior ou igual a 2,60). 

Fórmula 4.1 - Média aritmética para obtenção dos pesos da vulnerabilidade natural. 

[(Tema 1) + (Tema 2) + (Tema 3) + (Tema 4)] / 4 

Onde: 
Tema 1 = Mapa de unidades geomorfológicas 
Tema 2 = Mapa simplificado de geologia 
Tema 3 = Mapa de associação de solos 
Tema 4 = Mapa de vegetação 

Para o Mapa de Vulnerabilidade Ambiental foi realizado o cruzamento entre os 

mapas de Vulnerabilidade Natural e de Uso e Ocupação do Solo do ano de 2001. O 

critério estipulado para o mapa de Uso e Ocupação do Solo teve como foco principal o 

grau e tipo de antropização encontrados na área em questão (Grigio 2003). Para o 

cruzamento adotou-se a mesma escala aplicada anteriormente, isto é, de 1 a 3, com 

intervalo de 0,5 (Tabela 4.2). 

Tabela 4.2 - Grau de vulnerabilidade das classes do Mapa de Uso e Ocupação do Solo. 

CLASSE 
GRAU DE 

VULNERABILIDADE 

Planície de inundação/Maré 1,0 

Solo exposto 1,5 

Vegetação de caatinga arbustiva aberta 1,5 

Vegetação de caatinga arbórea arbustiva fechada 1,0 

Vegetação de caatinga arbustiva arbórea fechada 1,0 

Produção de camarão marinho 3,0 

Campo salino 1,5 

Cidade 3,0 

Cultura temporária 2,5 

Vegetação de mangue 1,0 

Praia - área de lazer 1,0 

Vegetação de dunas 1,5 
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No caso do mapa de Vulnerabilidade Ambiental, após o cruzamento, a média foi 

calculada a partir do método de ponderação de fatores, que permite a possibilidade de 

compensação entre os fatores através de um conjunto de pesos que indicam a importância 

relativa de cada fator (Grigio 2003). Os pesos de compensação indicam a importância de 

qualquer fator em relação aos demais. Os valores obtidos foram distribuídos em seis 

classes que correspondem o grau de vulnerabilidade ambiental: 

1 - Sem classificação (menor ou igual a 0,99),  

2 - Muito baixa (de 1,00 a 1,30),  

3 - Baixa (de 1,31 a 1,79),  

4 - Média (de 1,80 a 2,29),  

5 - Alta (de 2,30 a 2,49), e 

6 - Muito alta (maior ou igual a 2,50). 

Para as combinações de pesos foram tomadas como base a análise multitemporal, 

a análise do fator socioeconômico e em observações de campo (Grigio 2003), onde a 

Fórmula 4.2 exprime os pesos compensatórios. 

Fórmula 2 - Média ponderada para obtenção dos pesos da vulnerabilidade ambiental. 

0,2 x [Tema 1] + 0,1 x [Tema 2] + 0,1 x [Tema 3] + 0,1 x [Tema 4] + 0,5 x [Tema 5]

Onde: 
Tema 1 = Mapa de unidades geomorfológicas 
Tema 2 = Mapa simplificado de geologia 
Tema 3 = Mapa de associação de solos 
Tema 4 = Mapa de vegetação 
Tema 5 = Mapa de uso e ocupação do solo 

Na fórmula acima o fator geomorfologia ganha destaque com peso superior aos de 

geologia, pedologia e vegetação, devido a forte influência no modelamento das formas de 

relevo, que é, segundo Silveira et al. (2001), Silveira (2002) e IDEMA (2002), resultante 

da ação constante dos processos do meio físico, das condições climáticas, das variações 

do nível do mar, da natureza das seqüências geológicas, das atividades neotectônicas e do 

suprimento de sedimentos carreados pelos rios e oceano. 

O fator do uso e ocupação do solo ganhou um valor de peso superior aos demais 

(0,5) já que considera-se o fator antrópico de grande relevância na área estudada e, 

conseqüentemente, um agente modelador da paisagem local. Nesse sentido, o fator do 

uso e ocupação do solo é de grande importância em qualquer tipo de análise ambiental, 

principalmente, em um município onde se encontra a confluência de atividades 
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econômicas de potencial risco ambiental e conflitantes entre si, como por exemplo: 

atividades da indústria petrolífera, da carcinicultura e da salineira (Grigio 2003). Deste 

modo, o fator do uso e ocupação do solo serve para demonstrar o quanto de pressão 

antrópica sofrem as unidades geoambientais da área. 

IV.3.2.Resultados Obtidos dos Mapas de Vulnerabilidade Natural e Ambiental 

Como resultado final das técnicas empregadas do item anterior foram obtidos os 

mapas de Vulnerabilidade Natural e de Vulnerabilidade Ambiental (Figuras 4.3 e 4.4) 

com seus respectivos graus de vulnerabilidade para a área em questão. 

Os valores encontrados no mapa de Vulnerabilidade Natural refletem a 

susceptibilidade do ambiente vistas as condições de estabilidade morfo-pedogênica da 

área. Com destaque para o grau de vulnerabilidade média e alta, que apresentaram 

valores em área de 43,89 % e 33,50 % (Tabela 4.3), respectivamente, representando em 

grande parte a área da planície costeira. Isso demonstra a grande fragilidade natural da 

área (sem adicionar o valor do grau mais elevado), corroborada pela intensa ação dos 

processos costeiros na região. Os outros menores graus de vulnerabilidade (baixa e muito 

baixa) seus valores somados não chegam a ¼ da área total mapeada, isso devido a baixa 

interferência do compartimento do tabuleiro costeiro (ou superfície de aplainamento) 

para a área em questão. 

Tabela 4.3 - Valores em porcentagem do Mapa de Vulnerabilidade Natural, com os 
respectivos graus e pesos. 

Peso da VN Grau de VN Área Total (m2) Porcentagem

1.00 - 1.39 Muito Baixa 1004807,48 0,54 

1.40 - 1.79 Baixa 20456787,66 10,90 

1.80 - 2.29 Média 82373103,52 43,89 

2.30 - 2.59 Alta 62878825,53 33,50 

2.60 - 3.00 Muito Alta 20960216,18 11,17 

Para o Mapa de Vulnerabilidade Ambiental os valores mudam com relação ao 

Mapa de Vulnerabilidade Natural, na qual as mudanças nos valores de área estão 

relacionadas com aplicação do grau de vulnerabilidade voltado para o uso e ocupação do 

solo, onde toda faixa costeira da área estudada está pressionada pelas atividades 

antrópicas como salinas, carcinicultura e indústria petrolífera, apresentando em 
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porcentagem de área mapeada 13,62 % para o grau de vulnerabilidade muito alta (Tabela 

4.4), o que representa áreas extremamente susceptíveis a qualquer tipo mudança. 

A porcentagem de 55,92 % de área mapeada para o grau vulnerabilidade média 

(Tabela 4.4) foi o que se destacou para o Mapa de Vulnerabilidade Ambiental, 

correspondendo as áreas da planície costeira ocupadas ou parcialmente ocupadas por 

alguma atividade socioeconômica, como por exemplo áreas de cultura temporária, e 

também representam áreas que não podem ser ocupadas por alguma atividade antrópica 

por se tratar de áreas protegidas como mangues (área de proteção ambiental) e campos de 

dunas (área de recarga do lençol freático).

O grau de vulnerabilidade baixa apresenta valor de 27,99 % por se tratar de áreas 

compreendidas no tabuleiro costeiro, que permitem o planejamento de áreas de ocupação 

para instalação de futuras atividades socioeconômicas na região. Essas áreas estão 

concentradas ao longo da porção S da área estudada. 

Tabela 4.4 - Valores em porcentagem do Mapa de Vulnerabilidade Ambiental, com os 
respectivos graus e pesos. 

Peso da VA Grau de VA Área Total (m2) Porcentagem

1.00 - 1.30 Muito Baixa 2658692,95 1,42 

1.31 - 1.79 Baixa 52524618,24 27,99 

1.80 - 2.29 Média 104940782,11 55,92 

2.30 - 2.49 Alta 1995758,83 1,06 

2.50 - 2.80 Muito Alta 25553888,23 13,62 
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IV.4. MAPA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL AO DERRAMAMENTO DE 

ÓLEO EM ESCALA OPERACIONAL 

VI.4.1.Introdução

O litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte comporta a Bacia 

Potiguar, que é a segunda bacia sedimentar brasileira em importância econômica devido a 

exploração petrolífera, que é feita tanto em terra como no mar. 

O petróleo é considerado um produto perigoso e seu transporte e manuseio oferece 

riscos ao meio ambiente e à segurança humana, isto é, no caso da liberação desse produto 

no meio ambiente, há a possibilidade de danos materiais e humanos, enfermidades ou até 

morte, resultante da exposição de pessoas, animais ou vegetais a agentes ou condições 

ambientais potencialmente perigosas (SERPA 1999). 

Derrames de petróleo, sejam por emulsões naturais ou por acidentes, afetam uma 

série de atividades e usos, muitas vezes conflitantes e significativos para a tomada de 

decisões sobre prioridades de proteção. Essas prioridades podem mudar com a época do 

ano, como períodos de desova de peixes, meses de turismo, estação de pesca, etc. (Araujo 

et al. 2002). Apesar dos constantes avanços nos sistemas de segurança operacional, sejam 

eles relativos à exploração ou ao transporte de petróleo e seus derivados, a ocorrência de 

acidentes nesse ramo de atividade ainda é muito freqüente. Derrames de óleo têm 

representado uma ameaça importante para a qualidade ambiental de regiões costeiras em 

todo o mundo.

No final da década de 70, a NOAA (National Oceanographic and Atmospheric 

Administration) elaborou uma metodologia de confecção de mapas de sensibilidade 

amplamente utilizada por várias instituições que desenvolvem mapas de sensibilidade em 

vários países (NOAA 1997). No Brasil, essa metodologia está sendo utilizada e serviu 

como base de diretrizes para a elaboração de cartas de sensibilidade ambiental ao 

derramamento de óleo (Cartas SAO, MMA 2002), adaptada para as condições brasileiras, 

conforme o Art. 28 da Lei nº 9.966/2000. 

A classificação da sensibilidade ambiental da costa a derrames de óleo é baseada 

no reconhecimento das características geomorfológias das áreas do litoral, considerando 

os seguintes fatores: grau de exposição à energia de ondas e marés, declividade do litoral 

e o tipo de substrato. Essa classificação é representada pelo Índice de Sensibilidade do 
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Litoral (ISL), que corresponde os níveis de representação, de escala de 1 a 10, quanto ao 

grau de sensibilidade ambiental ao derrame de óleo para áreas do litoral. A escala é 

ilustrada nos mapas em cores pré-determinadas, numa configuração vetorial de linha. 

Além do ISL também são identificados para área os recursos humanos (atividades 

socioeconômicas) e os recursos biológicos, que complementam as informações 

necessárias para elaboração final da Carta SAO, onde são representados na forma de 

figuras e polígonos. 

IV.4.2.Nível de Aquisição dos Dados 

As cartas SAO podem ser elaboradas em três níveis de escala (MMA 2002): 

- Cartas Estratégicas (de abrangência regional/bacia marítima); 

- Cartas Táticas (de escala intermediária/todo litoral da bacia); 

- Cartas Operacionais/de Detalhe (locais de alto risco/sensibilidade). 

Para área em questão, devido ao grande número de poços explotatórios de petróleo 

localizados no litoral e dentro do estuário, associados aos processos morfodinâmicos 

costeiros que condicionam as constantes mudanças da linha de costa (Capítulo 3), fazem 

com que haja aumento do risco de derrame de óleo no litoral e estuários adjacentes. 

Diante destes fatos foi escolhida a elaboração da carta SAO em escala operacional 

para área, onde a mesma é destinada para partes do litoral consideradas como sendo de 

alto risco (MMA 2002). 

A escala horizontal de mapeamento foi de 1:10.000, tomando-se como base o 

conjunto de imagens multiespectrais do sensor remoto orbital IKONOS, que permitiu a 

representação da área com o grau de detalhe requerido. 

IV.4.3.Uso de Produtos IKONOS 

As imagens IKONOS são produtos de sensores remotos multiespectrais de alta 

resolução espacial (4 m para as faixas multiespectrais e 1 m para a faixa pancromática do 

visível). Isso permite a confecção de cartas temáticas em escala de 1:10.000. Sua 

aplicação foi voltada para elaboração do Mapa SAO em escala Operacional (1:10.000), 

detalhando áreas não eram perceptíveis nos outros produtos de sensores remotos 

utilizados.
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O processamento digital aplicado para as imagens IKONOS envolveu técnicas que 

ampliaram sua qualidade visual, implementadas por meio da aplicação de algoritmos 

sobre as imagens brutas captadas pelos sensores. Dentre as inúmeras técnicas disponíveis 

foram utilizadas: 

Processamento para fusão de bandas multiespectrais entre si e mosaicagem das 

diferentes cenas processadas (Tabela 4.5); 

Análise das bandas monocanais do satélite IKONOS, realçadas por técnicas de 

aumento linear e não-linear de contraste, aplicadas nas bandas individualmente, na 

tentativa do destaque da configuração de limites (bordas) entre as diversas unidades 

de paisagem (Amaro 1998). Esta análise auxilia na definição dos contatos (zonas 

emersas vs. submersas, áreas com diferentes tipos de ocupação, tipos de solos, 

qualidade d’água, áreas de mangue natural e recuperado, áreas de dunas com 

vegetação vs. dunas sem vegetação, zonas de contatos entre unidades geológicas, 

entre outros); 

E a composição colorida 321 no sistema de cores aditivas no sistema RGB das 

imagens monocanais, na qual as suas bandas estão na faixa do visível do espectro 

eletromagnático. 

Tabela 4.5 - Data de passagem na área, identificação do ponto central e hora 
local de imageamento das imagens IKONOS usadas na mosaicagem da área 
total mapeada. 

DATA PONTO HORA LOCAL 

18/10/2001 Po – 82001 – 0000001 12 : 53

12/11/2001 Po – 84869 – 0000000 13 : 04 

12/11/2001 Po – 84869 – 0000001 13 : 04

12/11/2001 Po – 84869 – 0010001 13 : 04

12/11/2001 Po – 84869 – 0010000 13 : 04

12/11/2001 Po – 84869 – 0020000 13 : 04

01/12/2001 Po – 96278 – 0000000 12 : 57

A elaboração do Mapa SAO Operacional por meio da utilização de produtos 

digitais de alta resolução incluiu a interpretação dos produtos realçados e processados, 

por meio da aplicação dos conceitos específicos de sensoriamento remoto ao controle e 
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monitoramento da evolução do meio ambiente, decorrentes da experiência adquirida em 

outros trabalhos de acompanhamento da evolução costeira na região de estudo, 

permitindo a vetorização dos polígonos referentes às unidades de paisagem delimitadas 

diretamente nas composições coloridas em ambiente SIG. 

IV.4.4.Descrição dos Índices de Sensibilidade do Litoral (ISL’s) 

A caracterização do ISL foi realizada utilizando-se como base o conjunto de 

imagens IKONOS do ano de 2001, porém os levantamentos necessários para 

caracterização do ISL foram feitos em 2004. Portanto, apesar das linhas terem sido 

definidas para o ano de 2001, foram readequados de acordo com os dados levantados no 

ano de 2004. O reconhecimento do ISL para área estudada foi levantado, para duas 

condições de maré: o ISL para baixamar e o ISL para preamar (Anexos 1 e 2). O mosaico 

de imagens IKONOS proporcionou o mapeamento do ISL nas condições de baixamar. As 

condições de preamar para o ISL foram estipuladas pelos limites reconhecidos no 

conjunto de imagens IKONOS e pela experiência do autor na área nos levantamentos 

feitos em campo e por meio de outros produtos de sensores remotos. 

Para o ISL de baixamar foram reconhecidos cinco índices de sensibilidade (3, 4, 7, 

9, 10), já para o ISL de preamar o número de índices de sensibilidade aumentou para sete 

(3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) para área estudada (Anexos 1 e 2). Esse aumento no número de 

índices de sensibilidade é condicionado pela complexidade dos processos costeiros e pela 

atividade antrópica na área. Esta última interfere nos valores do índice de sensibilidade 

tanto no litoral quanto no interior do estuário (carcinicultura, salinas e poços de petróleo). 

Segue abaixo a descrição de cada ISL identificado para a área estudada, com o seu 

respectivo prognóstico do comportamento do óleo: 
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ISL 3 – Praias dissipativas de areia média a fina e campo de dunas, expostas 

DESCRIÇÃO:

Estas praias são geralmente planas, 
extensas e não possuem berma; 

Possui reflexão média das ondas;
As praias possuem declividade da face 

praial inferior a 5 graus (zona intermarés larga);
Os sedimentos são bem selecionados e 

geralmente compactos (fundo duro) e 
substratos semipermeáveis;

Sedimentos superficiais sujeitos a 
remobilização freqüente por ação das ondas.
PROGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO DO ÓLEO:

Acumulações de óleos leves serão 
depositados como camadas oleosas ao longo da 
zona superior de intermaré; 

Acumulações de óleos pesados cobrirá por 
inteiro a superfície da praia;

A penetração máxima entre os grãos de areia 
média será de cerca de 10 cm;

Mínima possibilidade de soterramento do 
óleo devido a lenta mobilidade da massa 
sedimentar;

Organismos que vivem na praia podem 
morrer pelas concentrações de óleo na água 
intersticial;

Impactos sobre as comunidades bióticas 
intermarés podem ser severos;

Impacto biológico temporário incluíndo 
declívios da flora, podem afetar os ninhos das 
aves costeiras.

Paleomangue

Campo de 
dunas expostas 
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ISL 4 – Praias intermediárias expostas e praias abrigadas, ambas de areia fina a média 

DESCRIÇÃO:

Estas praias possuem declividades moderadas 
a íngremes, variável largura; 

A declividade da face praial é entre 3 e 10 
graus;

Os substratos são moderadamente 
permeáveis; 

Mobilidade sedimentar relativamente 
elevada;

Soterramento potencial do óleo acumulado; 
As praias abrigadas de areia fina a média têm 

características semelhantes às do ISL 3, sendo, 
porém, mais sensíveis por serem abrigadas, 
com menor grau de exposição à energia das 
ondas e marés; 

Elas ocorrem comumente ao longo de praias 
próximas da foz de rios; 

Elas são comuns por trás de dunas expostas; 
Geralmente a densidade e diversidade de 

espécies são mais baixas do que nas praias de 
areia fina. 
PROGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO DO ÓLEO:

Durante o começo do derrame o óleo será 
depositado inicialmente como uma camada ao 
longo da linha de preamar; 

O óleo pesado pode espalhar-se inteiramente 
de um lado para o outro na face da praia, no 
entanto, ele será deslocado da porção inferior 
da praia com a subida da maré; 

A penetração do óleo no grão de areia pode 
chegar a 25 cm de profundidade; 

A mobilidade dos sedimentos tende ao 
soterramento; 

Soterramento de camadas de óleo por areias 
limpas pode ser rápido, para profundidades de 
60 cm ou mais; 

Possibilidade de ocorrência de seqüência de 
estratos com e sem contaminação, exigindo o 
manuseio de grande volume de sedimentos; 

Impactos sobre as comunidades bióticas 
intermarés podem ser severos (podem afetar 
moluscos e crustáceos); 

Impacto biológico temporário incluíndo 
declívios da flora, podem afetar os ninhos das 
aves costeiras.

Praias
Abrigadas
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ISL 5 – Praias mistas de areia, cascalho e conchas 

DESCRIÇÃO:

Praias moderadamente transbordadas 
compostas de uma mistura de areia e cascalho, 
com declividade da face praial entre 8 e 15 
graus;

Substratos de média a elevada permeabilidade, 
devido à mistura de sedimentos (cascalho e 
areia);

Cascalho composto de fragmentos de rochas e 
conchas;

Energia variada das ondas e das correntes de 
maré; 

Mobilidade dos sedimentos elevada, 
intensificada no ciclo de tempestade/pós-
tempestade; 

Por causa da dissecação e mobilidade do 
sedimento nas praias expostas é baixa a 
densidade de animais e plantas atacadas, 
podendo ser elevadas no nível da baixamar. 
PROGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO DO ÓLEO:

Durante o começo do derrame o óleo será 
depositado ao longo e sobre a linha da preamar; 

Grandes derrames espalharão de um lado para 
o outro em toda área de intermaré; 

A penetração do óleo nos sedimentos de praia 
pode ser até 50 cm, entretanto, a fração areia 
pode ser absolutamente móvel e o 
comportamento do óleo é muito semelhante 
numa areia de praia se a fração areia exceder 
cerca de 40%; 

O soterramento do óleo pode ser profundo e 
sobre a linha da preamar, onde o óleo tende a 
persistir, principalmente em praias onde 
somente são expostas intermitentemente pelas 
ondas;

Nas cavas abrigadas na praia, asfaltados 
podem se formar nos sedimentos se não houver 
remoção da acumulação do óleo pesado, pois a 
maior parte do óleo permanece na superfície; 

Formado uma vez, esse asfalto pode persistir 
por vários anos; 

O óleo pode ser abandonado no sedimento 
grosso da porção inferior da praia, 
principalmente se o óleo for resistente ou 
emulsificado.
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ISL 7 – Planície de maré arenosa exposta 

DESCRIÇÃO:

Elas são compostas basicamente por areia e 
argila;

A presença de areia indica que as marés ou as 
correntes de ventos e ondas são fortes o 
bastante para mobilizar os sedimentos; 

Substratos sub-horizontais, permeáveis; 
Elas ocorrem ao longo das seções inferiores 

da foz dos rios e estuários; 
Os sedimentos usualmente permanecem 

saturados em água, onde somente a parte 
topograficamente superior pode secar durante a 
baixamar; 

A atividade biológica pode ser muito alta, 
com o grande número de flora, usado pelos 
pássaros como poleiro e ninhos.
PROGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO DO ÓLEO:

O óleo não é usualmente aderido na 
superfície exposta na planície de maré, mas 
move-se bastante para os lados e acumula-se na 
linha da preamar; 

A deposição do óleo na planície pode ocorrer 
numa descida da maré se as concentrações 
forem pesadas; 

O óleo não penetra nos sedimentos saturados 
em água; 

O impacto na biota pode ser alto devido à 
exposição tóxica (óleos leves ou frações 
dispersas) ou asfixia (óleos pesados); 

As perdas biológicas podem ser várias, 
principalmente para a flora, desse modo 
reduzindo a fonte de alimentação dos pássaros 
e outros predadores.

Planície
arenosa

Planície
arenosa
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ISL 8 – Escarpa/encosta de rocha não lisa e estruturas artificiais, abrigados 

DESCRIÇÃO:

As escarpas são rochas salientes das 
formações de rochas costeiras (formações 
Tibau e Barreiras) de variável declividade, que 
são abrigadas da exposição da energia de ondas 
e marés; 

Os substratos são impermeáveis a 
moderadamente permeáveis; 

Nas porções de praias podem ter alguns 
sedimentos superficiais, mas a formação 
rochosa é o tipo de substrato dominante; 

A densidade e diversidade de espécies variam 
muito, mas os sururus, caracóis, siris e 
macroalgas são os mais abundantes; 

As estruturas artificiais são construções de 
muros de contenção, tanques de salinas e 
viveiros de camarão, utilizando materiais 
impermeáveis como o concreto e argila.
PROGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO DO ÓLEO:

O óleo aderirá facilmente na superfície 
rugosa da rocha, principalmente ao longo da 
linha da preamar formando uma camada de 
óleo distinta;  

O óleo tende a recobrir a superfície afetada, 
persistindo por longo tempo devido à 
inexistência de um hidrodinanismo capaz de 
efetuar a remoção; 

Onde as superfícies de sedimentos são 
abundantes, o óleo penetrará na superfície de 
entulho entre o contato das fendas formadas da 
rocha e o fundo da superfície de sedimentos; 

Onde o entulho é pouco agregado, o óleo 
penetrará profundamente, causando 
contaminação em longo prazo os sedimentos 
em subsuperfície; 

Na estruturas artificiais, as superfícies 
impermeáveis, o óleo formará uma camada na 
linha da preamar; 

Se o óleo não for removido, poderá causar 
problemas crônicos até o óleo endurecer 
tornando-se depósito de asfalto; 

O impacto do óleo sobre a abundante 
população biótica pode ser alto devido à 
exposição tóxica (óleos leves ou fração 
dispersa) ou asfixia (óleos pesados). 

Falésia Chico 
Martins

Macroalgas

Sururus e 
caracóis

Tanques
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ISL 9 – Planície de maré arenosa/lamosa abrigada 

DESCRIÇÃO:

As planícies de maré abrigadas são 
compostas basicamente por silte e argila; 

Os substratos são sub-horizontais lamosos 
com declividade menor que 3 graus; 

Sedimentos saturados em água, com baixa 
permeabilidade a não ser pela presença de 
orifícios feitos por animais; 

Elas estão presentes nos meios de águas 
calmas, abrigadas das ações das ondas e estão 
freqüentemente na frente dos estuários; 

A energia de onda é muito baixa, embora 
possa ser forte a corrente de maré em algumas 
partes da planície e nos lados dos canais de 
maré; 

Os sedimentos são muito sensíveis e não 
podem suportar leve tráfego liso; 

Neles podem conter grandes populações de 
moluscos, minhocas e caracóis; 

A vida dos pássaros é sazonalmente 
abundante.
PROGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO DO ÓLEO:

O óleo não é usualmente aderido na 
superfície da planície de maré abrigada, mas 
move-se muito para os lados da planície e 
acumula-se na linha de preamar; 

A deposição de óleo na planície pode ocorrer 
numa descida da maré se as concentrações do 
óleo forem pesadas; 

A penetração do óleo é limitada pelos 
sedimentos saturados em água; 

Nas áreas que tem grande volume de 
sedimentos em suspensão, porções do óleo 
podem ser depositadas resultando na 
contaminação dos sedimentos na planície; 

O impacto do óleo sobre as abundantes 
populações bióticas pode ser severo devido à 
exposição tóxica (óleos leves ou fração 
dispersa) ou asfixia (óleos pesados); 

Quando esses habitats são atingidos a 
remoção natural ocorre de forma extremamente 
lenta.

Planície abrigada 
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ISL 10 – Deltas e barras de rio vegetadas, apicum e manguezal 

DESCRIÇÃO:

Ambientes de baixa energia, onde são 
relativamente abrigadas de ondas e forte 
correntes de maré; 

Substrato plano, lamoso a arenoso, sendo 
mais comuns os solos muito orgânicos, 
lamosos; 

Sedimento saturado em água, portanto de 
baixa permeabilidade a não ser pela presença 
de orifícios feitos por animais; 

Os estuários são terras úmidas emergentes 
contidas na planície de intermaré, vegetação 
herbácea;

A largura do estuário pode variar 
extensamente, de uma margem estreita a 
extensivas áreas; 

A flora e a fauna residente são abundantes 
com numerosas espécies; 

A vida dos pássaros é sazonalmente 
abundante.
PROGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO DO ÓLEO:

O óleo aderido marca a vegetação de 
manguezal; 

A grande mancha persistirá por múltiplos 
ciclos de maré e a camada inteira fica da linha 
da preamar para a base; 

Se a vegetação é espessa, a camada de óleo 
pesado será restrita para a margem exterior, 
com influência da penetração do óleo leve no 
limite de maré; 

Óleos médios a pesados não marcam 
aderência ou penetram nos sedimentos finos, 
mas podem acumular-se na superfície ou em 
cavas;

Óleos leves podem penetrar poucos 
centímetros do topo do sedimento e 
profundamente entre as cavas e fendas (acima 
de 1 m); 

A cobertura direta com óleos viscosos pode 
sufocar os organismos bênticos e sistemas de 
raízes; 

Os óleos leves podem matar a vegetação (e a 
fauna, conseqüentemente) devido seus efeitos 
tóxicos;

O impacto do óleo sobre as populações 
bióticas pode ser severo à exposição tóxica 
(óleos leves ou fração dispersa) ou asfixia 
(óleos pesados); 

Mangues

Áreas urbanas 

Apicum
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Uma vez que esses habitats são atingidos, a 
remoção natural ocorre de forma extremamente 
lenta, devido aos baixos níveis de energia 
desses ambientes e aos baixos índices de 
biodegradação devido às condições anaeróbicas 
do substrato, conseqüentemente há um 
potencial de impacto sobre muitos organismos.

IV.4.5.Recursos Biológicos 

No levantamento feito em campo foram reconhecidas três categorias denotadas 

como recursos biológicos com alto risco de contaminação num evento de derrame de 

óleo. Essas categorias foram consideradas durante a produção do Mapa SAO, sendo elas 

classificadas em aves, peixes e invertebrados. 

A distribuição espacial das espécies no mapa é representada por polígonos e 

pontos, como propriedades. A associação de cada uma dessas representações é feita por 

um ícone que descreve os tipos de animais representados. A localização destas espécies 

foi considerada como áreas de concentração estipuladas por meio do reconhecimento 

feito em campo. 

Os ícones refletem o grupo taxonômico de espécies distintas representados por 

diferentes ícones como se segue abaixo: 

AVES INVERTEBRADOS 

Aves marinhas costeiras Bivalves

Aves aquáticas continentais Caranguejos e siris 

Aves de rapina Equinodermes

Aves terrestres Gastrópodes

PEIXES Lagostas

Peixes Camarões

AVES

As aves encontradas na área estudada foram incluídas por causa da probabilidade 

delas serem ameaçadas ou postas em perigo caso haja algum derrame de óleo na região. 

A sua distribuição no mapa é mostrada na forma de pontos e polígonos, representados 
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pela cor verde. Os polígonos hachurados correspondem uma estipulação das áreas que 

podem servir como passagem, moradia ou caça para as aves, sendo elas migratórias ou 

não. Os pontos são representados pelos ícones que correspondem ao grupo de espécie. 

As espécies identificadas, com suas respectivas localizações, foram: gaivota (para 

aves marinhas costeiras), localizada na planície de maré próxima do Campo Serra; garça 

branca (para aves aquáticas continentais), localiza-se nos campos salinos de Soledade; 

carcará (para aves de rapina), localizado nas porções de pós-praia da extrema costa leste 

da área estudada; e sabiá-da-praia (para aves terrestres), localizada a frente da falésia de 

Chico Martins (Figura 4.5). 

Figura 4.5 - Fotos e ilustrações das aves identificadas na área estudada. 

INVERTEBRADOS 

Assim como as aves as representações dos invertebrados são semelhantes, porém 

diferenciadas principalmente pela cor amarela. As espécies de invertebrados vivem em 

Garça branca Gaivota 

Carcará Sabiá-de-praia
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geral nas zonas de intermaré, tanto no litoral como nos estuários. No levantamento feito 

em campo foram vistas boa parte das espécies (como sururus, caracóis e siris) 

concentradas em frente à falésia de Chico Martins (Figura 4.6). Nos estuários, que 

correspondem ao berçário da vida marinha, pode-se identificar a fase inicial da vida de 

camarões e lagostas, e como é comum nos estuários, o mangue é o habitat natural dos 

carangueijos. O carangueijo maria-farinha (Figura 4.6), também conhecido como 

carangueijo-da-areia fora localizado na porção pós-praia próximo do Campo Macau, mas 

pode ocorrer ao longo de todo o litoral da área pesquisada. 

Figura 4.6 – Fotografias de alguns exemplos de invertebrados encontrados na área estudada. O siri foi 
localizado a frente da falésia de Chico Martins e Maria-farinha foi encontrado nas proximidades do Campo 
Macau. 

PEIXES 

O reconhecimento das espécies de peixes é difícil devido a falta de catálogos e 

mapeamento mais específico. Algumas raras exposições dos peixes na superfície das 

praias ocorrem quando os mesmos morrem e são transportados pela ação de ondas e 

correntes marinhas (Figura 4.7). As mortandades não possuem nenhuma explicação clara 

e coesa, podendo estar relacionada com algum agente tóxico natural ou antrópico, ou 

descarte de pesca das comunidades locais. Mas nas observações feitas, pôde-se notar a 

atividade de pesca artesanal logo a frente do Campo Serra, justamente onde foram 

encontrados grande quantidades de peixes expostos no estirâncio (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 - Variedade de peixes mortos ao longo da faixa do estirâncio, nas proximidades do Campo Serra. 

IV.4.6.Atividades Socioeconômicas

As atividades socioeconômicas descritas na carta SAO são para identificar 

possíveis áreas impactadas pelo derrame de óleo, e prováveis áreas de acesso para 

operações de limpeza. Todas essas atividades foram representadas por ícones, que 

indicam o tipo de atividade, tais como: 

Estrada de acesso à praia – feitas para permitir o acesso de 
veículos

Rampa para barcos – apropriadas para pequenas embarcações 

Aqüicultura – viveiros de camarão 

Salina – compostos por tanques evaporadores e cristalizadores

Complexo industrial sem uso/estoque de derivados de 
petróleo – usada para captação e distribuição de dutos 

Pesca Artesanal – atividade realizada pelas comunidades 
locais

Praias de recreação – áreas aptas para banho 

Casas residenciais/veraneio – áreas urbanas representando 
cidades, comunidades ou povoados 

A área estudada possui poucas áreas de acesso à praia por veículos em sua porção 

E, possuindo alguns acessos por entre os tanques de carcinicultura, que são difíceis para 

carros comuns e veículos pesados. Na porção W da área o acesso pode ser feito por 
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qualquer tipo de veículo pelas estradas asfaltadas e de piçarra, construídas pela indústria 

petrolífera para acesso aos poços explotatórios. O acesso a porção central da área pode 

ser feito por vias pavimentadas que dão acesso as cidades de Barreiras e Diogo Lopes. As 

áreas estuarinas são mais complicadas, devido a composição do substrato. Porém em 

alguns pontos da porção W da área o acesso pode ser feito por estradas construídas pelas 

indústrias salineira, petrolífera e produtores de camarão. 

As rampas para embarcações de pequeno porte estão localizadas nas margens das 

cidades de Barreiras e Diogo Lopes, na qual possuem comunidades pesqueiras. Essas 

cidades possuem algumas casas para veraneio, mas principalmente constituídas por casas 

residenciais. A pesca realizada pelas comunidades é feita de forma artesanal, apesar do 

grande volume de pesca, e é feita em mar aberto, geralmente próximo as plataformas 

petrolíferas como nas proximidades do Campo Serra. 

O uso da praia para recreação pode ser feito nas áreas que estão situadas em boa 

parte da costa mais a E da área em questão e em área abrigadas da ação de ondas e marés 

localizadas nas regiões estuarinas. As áreas inaptas para o banho foram classificadas 

segundo alguns fatores, como pela proximidade de atividades que possuem potencial 

risco de derrame de óleo (indústria petrolífera) ou impróprias devido às condições 

naturais, como por exemplo paleomangues aflorantes. 

Quanto as atividades impactantes, destaca-se a indústria petrolífera com poços 

explotatórios ao longo da costa e no estuário, ambos na porção W da área. Além de 

oleodutos e gasodutos que convergem para a estação de captação vizinha ao Campo 

Macau, que canaliza a produção para o Pólo Petrolífero de Guamaré, localizado no 

município vizinho homônimo. As outras indústrias (salineira e carcinicultura) encontram-

se localizadas nas áreas abrigadas dos estuários. O reflexo de algum derrame de óleo 

pode afetar mais os viveiros de camarão do que os tanques salinos, prejudicando a 

produção por um período prolongado. 



Capítulo 5
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos nesta Dissertação de Mestrado conduziram às seguintes 

considerações finais: 

A metodologia aplicada mostrou-se eficiente na análise multitemporal dos 

elementos geoambientais a partir do uso das imagens multiespectrais (Landsat 5-TM, 

Landsat 7-ETM+, SPOT-HRVIR e IKONOS), possibilitando a geração de diversos 

mapas temáticos (Uso e Ocupação do Solo, Geologia, Geomorfologia, Vegetação, 

Pedologia, Vulnerabilidade Natural, Vulnerabilidade Ambiental e Sensibilidade 

Ambiental ao Derrame de Óleo) e na análise das modificações na morfodinâmica 

costeira;

As razões combinadas em composições coloridas em R7/1-G5/1-B4/1 e R7/3-

G5/3-B4/3 mostraram-se eficientes na área em estudo para análise e interpretação das 

unidades geológicas e geomorfológicas, como também auxiliaram na elaboração dos 

mapas de Uso e Ocupação do Solo; 

A utilização da composição colorida R7-G4-B3 para definição das linhas de costa 

para as dez datas distintas (1988, 1989, 1996, 1998, 2000, 2001a, 2001b, 2001c, 2002 e 

2003) foi de fundamental importância na realização do acompanhamento das mudanças 

da morfologia costeira, diferenciando áreas emersas dos corpos d’água na área estudada; 

O SIG permitiu, a partir da base de dados de sensoriamento remoto, a elaboração 

dos mapas temáticos (Uso e Ocupação do Solo, Geologia, Geomorfologia, Vegetação, 

Pedologia, Vulnerabilidade Natural, Vulnerabilidade Ambiental, Sensibilidade 

Ambiental ao Derrame de Óleo), e a análise multitemporal da morfologia costeira, por 

meio da comparação entre as linhas de costa de períodos distintos, apresentando valores 

correspondentes às mudanças obtidas nestas imagens comparativas e realizadas em 

intervalos de tempo, representados nos mapas por áreas de erosão e acresção; 
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Os mapas de Vulnerabilidade Natural e Vulnerabilidade Ambiental, elaborados 

para área em estudo, refletem as condições de fragilidade dos compartimentos geológico-

geomorfológicos nesta região. Os parâmetros abordados permitiram a categorização em 

cinco graus de vulnerabilidade (MUITO ALTA, ALTA, MÉDIA, BAIXA E MUITO 

BAIXA) para as unidades geoambientais descritas e definidas conforme as técnicas 

desenvolvidas por Grigio (2003), que aplicou esse procedimento para o Município de 

Guamaré, área vizinha; 

O grau de Vulnerabilidade Natural MÉDIA e ALTA foram que apresentaram 

maiores valores de área mapeada, com 43,89 e 33,50 %, respectivamente, representando 

grande parte da área de planície costeira. Isso demonstra a grande fragilidade natural da 

área, corroborada pela intensa ação dos processos costeiros. Para os graus de 

vulnerabilidade inferiores (BAIXA E MUITO BAIXA) os seus valores somados não 

chegam a ¼ da área total mapeada, devido a baixa interferência do compartimento do 

tabuleiro costeiro; 

No Mapa de Vulnerabilidade Ambiental o grau que apresentou maior valor foi a 

MÉDIA com 55,92 % da área mapeada, correspondendo às áreas da planície costeira 

ocupadas por diversas atividades socioeconômicas, como também representam áreas de 

preservação ambiental (mangues e campos de dunas); 

Na análise multitemporal da linha de costa para as dez datas distintas ficou 

constatado a contínua progradação da barra arenosa da ilha da Ponta do Tubarão para 

WSW e dos esporões arenosos da barra do Fernandes e Corta Cachorro no sentido 

preferencial para W; 

As correntes de deriva litorânea (longshore drift) são bastantes significativas e 

apresentam sentido de transporte para W. Esta migração de E para W é evidenciada na 

área estudada pela evolução da ilha da Ponta do Tubarão, dos esporões arenosos da Barra 

do Fernandez e do Corta Cachorro, e dos pontais arenosos costeiros; 
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Foram identificadas três áreas críticas (ÁREA 1, ÁREA 2 e ÁREA 3), 

consideradas mais relevantes devido às atividades da indústria petrolífera e por 

apresentaram maiores valores de área para os processos de erosão e acresção, apesar de 

toda área litorânea sofrer com as modificações da linha de costa; 

Duas dessas áreas correspondem aos campos petrolíferos Serra e Macau (ÁREA 1 

e ÁREA 2, respectivamente), representando áreas de risco potencial ao derrame de óleo 

na região, devido ao crescimento do efeito erosivo a partir do ano de 1996, sobretudo na 

ÁREA 2 onde já foram construídos e ampliados muros de contenção de ondas como uma 

tentativa de solucionar o problema; 

A ÁREA 1, na comparação feita entre as linhas de costa para os anos de 1988 e 

2003 (intervalo de 15 anos), calcula-se que a barra do Corta Cachorro migrou 

aproximadamente 685 m para WNW, ou seja, a barra está crescendo cerca de 45,7 

m/ano; porém, está ocorrendo um estreitamente na área próxima ao Campo Serra, que 

em 1988 possuía uma largura em torno de 70 m e atualmente apresenta largura inferior a 

30 m. Apresentou ainda um recuo para S em torno de 163 m na comparação dos 15 anos 

(~10,9 m/ano); 

O risco pode aumentar para ÁREA 1, caso haja interesse na indústria na 

construção de novos poços numa área mais avançada na barra do Corta Cachorro; 

Na ÁREA 2 ficou constatado o aumento significativo do efeito erosivo a partir do 

ano de 1996, tomando-se como base os nove intervalos de tempo analisados. A ilha da 

Ponta do Tubarão protegia a costa contra a ação das ondas e correntes litorâneas nos 

anos de 1988 e 1989; nos anos subseqüentes, a barra que abrigava essa costa foi erodida 

quase que por completo, ampliando a embocadura do canal de maré. A provável causa 

do aumento desse efeito erosivo pode estar relacionada à retirada do pier pertencente a 

PETROBRAS, localizado nas proximidades da Ponta do Tubarão, que poderia estar 

funcionando como trapa de sedimentação; 
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Aparentemente, a retirada do pier afetou principalmente a ilha da Ponta do 

Tubarão, que no ano de 1988 possuía uma área de 1.651.842,847 m2 e no ano de 2003 

passou a ser de 810.666,985 m2, indicando redução de área em cerca de 51%; 

Com a ampliação do canal de maré da ÁREA 2, a maré vazante passou a ser 

predominante nesta porção da área estudada, onde é apontada como um dos principais 

processos hidrodinâmicos que condicionam a intensa erosão para área, devido ao seu 

efeito destrutivo, que é mais forte do que na maré de enchente. Isso é bem marcado pela 

rotação dos bancos arenosos remanescentes e pela própria migração da ilha; 

Na comparação entre 2001a-2001b (Figura 3.8) ocorreu acréscimo de sedimentos 

na área e na comparação de 2001b-2001c (Figura 3.8) o efeito erosivo nesta porção pode 

ser considerado praticamente nulo. Isso se deve ao ganho de sedimentos nos meses de 

julho e agosto (Chaves e Vital 2001a) com a diminuição da velocidade superficial das 

correntes litorâneas e na altura das ondas a partir do mês de maio; 

Em 2001c-2002 (Figura 3.8) a migração para SSW da ilha ocasionou o 

estreitamento do canal de maré, empurrando-o em direção ao continente. Este fato 

intensificou o efeito erosivo sobre no Campo Macau, aumentando os riscos ambientais 

na operação do campo; 

A ilha da Ponta do Tubarão migrou aproximadamente 692 m nos 15 anos 

analisados, ou cerca de 46,13 m/ano. Esses valores são muito semelhantes aos valores de 

685 m e 45,7 m/ano obtidos para a barra do Corta Cachorro na comparação da linha de 

costa de 1988-2003 (Figura 3.6); 

Na ÁREA 3, o volume de transporte de sedimentos é enorme, como foi verificado 

pelas áreas de erosão e acresção levantados durante um período de 15 anos. Essa grande 

movimentação de massas foi condicionada, além dos processos hidrodinâmicos, pelas 

duas aberturas que interligam o estuário Barreiras/Diogo Lopes com o mar. A principal 

abertura situa-se na porção W da ilha da Ponta do Tubarão (ÁREA 2), que do final dos 
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anos 80 até o ano de 1996 possuía desembocadura quase que fechada comparada aos dias 

atuais;

A abertura localizada entre a porção W da ilha da Ponta do Tubarão e a barra do 

Fernandes, em 1988 era de 743,65 m, onde nessa época o canal de maré funcionava 

como principal canal de abastecimento do estuário, tanto na maré de enchente como na 

maré vazante. No ano de 2003 a abertura se estreitou para 329,60 m, com redução 

acentuada de 55,7% em relação ao ano de 1988. Destaca-se que até meados do ano de 

1996 o fluxo principal da maré se dava por essa abertura. O fluxo passou a ser 

secundário gradativamente com o decorrer dos anos, mudando por completo no início do 

ano 2001 com a predominância da maré de enchente. O registro dessa mudança é 

marcado pelo banco arenoso remanescente da ilha da Ponta do Tubarão, que possuía uma 

direção preferencial SE-NW no ano de 2001a e em 2003 apresenta uma direção 

praticamente EW; 

A imagem de alta resolução IKONOS foi fundamental para o levantamento dos 

ISL’s na escala de 1:10.000, fornecendo detalhes importantes para elaboração do Mapa 

de Sensibilidade Ambiental ao Derrame de Óleo em Escala Operacional. Nesta resolução 

a identificação entre os limites dos ISL’s é favorecida sem que haja a necessidade de um 

número expressivo de levantamentos de campo; 

Na área mapeada foram definidos os ILS’s para as duas fases de marés 

predominantes na região. Na baixamar foram caracterizados cinco ISL’s (3, 4, 7, 9 e 10) 

e na preamar foram caracterizados sete ISL’s (3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10), onde esse aumento no 

número de índices de sensibilidade é condicionado pela complexidade dos processos 

costeiros em comparação à atividade antrópica na área; 

Os ISL’s 3, 4, 7, 9 e 10 foram identificados para as duas condições de marés, onde 

o último se apresenta constante para as condições de marés no interior do estuário; 

O ISL 5 foi identificado no litoral entre os campos Macau e Serra nas condições 

de preamar, pela mistura de areia, cascalhos e conchas ao longo da praia; 
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O ISL 8 foi caracterizado para as condições de preamar nas áreas abrigadas, que 

apresentaram estruturas artificiais (tanques salinos e viveiros de camarão) nos estuários e 

nas áreas de exposição das formações Barreiras e Tibau na falésia de Chico Martins; 

Áreas de influência da indústria petrolífera (poços de produção) foram 

consideradas com ISL 10 para as duas fases de marés, não se levando em conta a 

importância do tipo de substrato, pois o mesmo seria rigorosamente afetado durantes 

muitos anos; 

Nota-se a ausência, no classificador do ISL proposto pelo MMA (2002), de um 

índice que indique a sensibilidade para áreas com substratos de paleomangues, 

freqüentemente encontrados na área estudada nas condições de baixamar. Entretanto, 

essas áreas foram classificadas com ISL 3, que representou melhor as características 

identificadas em campo. 

As atividades desenvolvidas pela indústria petrolífera são de risco ao meio 

ambiente e às populações que vivem no entorno de suas instalações. Cabe a essa indústria 

adotar medidas necessárias para prevenção de acidentes que possam causar danos ao 

meio ambiente e às comunidades locais. Assim, estratégias de prevenção de acidentes e 

planos de contingência, baseadas em informações geoambinetais dispostas em SIG e 

continuamente atualizadas, se tornam de extrema importância, sobretudo na escala 

operacional, para áreas definidas como de risco iminentes. 

Os resultados obtidos nesta Dissertação de Mestrado atendem integralmente aos 

objetivos propostos originalmente. Os dados e informações gerados serão integrados ao 

Banco de Dados Ambientais Georreferenciados (BDAG) desenvolvido pelas equipes dos 

laboratórios de Geoprocessamento (GEOPRO) e Grupo de Pesquisa em Geologia e 

Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental (GGEMMA) do Programa de Pós-

Graduação em Geodinâmica e Geofísica. O BDAG vem atender ao interesse desses 

grupos no compartilhamento de dados e informações atualizadas, em níveis diferenciados 

de usúarios, com a indústria do petróleo, com os órgãos governamentais responsáveis 
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pelas questões ambientais e planos de contingência, com as entidades públicas e privadas 

de interesse socioecômico-ambiental, e com as instituições de ensino e pesquisa. 



Capítulo 6
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