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RESUMO 
 
 

A área de estudo está inserida no litoral setentrional do Rio Grande do Norte, situado no 

extremo NE do Brasil, apresenta ambientes de alta sensibilidade ambiental tendo como principal 

característica na geomorfologia do litoral as ilhas barreiras, ambientes frágeis e efêmeros 

circundado por atividades antrópicas como os campos petrolíferos, a atividade salineira, de 

carcinicultura e áreas urbanas. A região é caracterizada por processos hidrodinâmicos de alta 

energia responsáveis pela intensa ação da dinâmica costeira. O estudo foi realizado tendo como 

base dados entre 1954 e 2007 obtidos com o uso de sensores orbitais ópticos: Landsat, CBERS, 

Ikonos e fotografias aéreas, validadas por fotografias aéreas de pequeno formato adquiridas ao 

longo dos anos. Com todos os dados integrados em ambiente SIG, foi atualizado o mapa 

Geológico, Geomorfológico, Vegetação, Pedológico, de Uso e Ocupação do Solo do BDAG e 

confeccionado os mapas multitemporais, apontando como resultado o mapeamento das áreas de 

acresção e de erosão de sedimentos, caracterizando o processo de erosão como crítico na área do 

estudo. As alterações morfológicas de maior magnitude observadas estão relacionadas à 

modificação no padrão anual de ventos, destacando-se as brisas marinhas e terrestres na 

circulação diária, com migração dos spits e das ilhas barreiras dominadas por maré, levando a 

abertura e fechamento de canais de maré, em especial do canal paralelo à linha de costa, próximo 

aos campos petrolíferos, proporciona uma redução significativa de aporte de sedimento na zona 

costeira, devido à indisponibilidade de espaço natural para o retrabalhamento do sedimento. Estes 

fatores combinados contribuem para a baixa resiliência1 que tende a ser crescente na área dos 

Campos de Serra e Macau. Dentro deste cenário, foi realizado um levantamento minucioso 

buscando alternativas tecnológicas de restauração costeira. Enfim, por se tratar de ambientes 

predominantemente de ilhas barreiras, foi mapeada uma área piloto, onde é sugerida a instalação 

do projeto de restauração dos ecossistemas de manguezais, combinada com restauração ecológica 

de engordamento de praia, buscando minimizar o efeito do Canal paralelo à linha de costa, 

corroborando para a estabilização do canal noroeste como o canal preferencial. Espera-se com 

esta estratégia metodológica contribuir para a restauração de ambientes costeiros e o convívio da 

atividade com a problemática da erosão costeira.  
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ABSTRACT 
 

The study area consist in high sensitivity environments located on the northern coast of 

Rio Grande do Norte, Northeast Brazil. The barrier island are the main geomorphological 

features on the coastal landscape, being naturally instable and surrounded by industrial activities 

like oil fields, salt industry, shrimp farms and urban areas sometimes installed parallel to the 

coast, combined with coast engineering interventions. High energy hydrodynamic process are 

responsible for the morphological instability of the coast. The study was based on remote sensing 

data obtained between 1954 and 2007 which consist in orbital images from Landsat, CBERS and 

Ikonos satellites and aerial photos. With all data integrated on GIS environment it was possible 

to update thematic maps of geology, geomorphology, vegetation, soil and landuse and 

development of multitemporal maps pointing areas with erosion and depositions of sediments, 

defining the critical erosion process on this region. The bigger morphological changes are related 

to changes on wind patterns during the year, terrestrial and sea breezes during the day, with spits 

and barrier island migration, opening and closing of channels like the one parallel to the coast on 

the area of Serra and Macau oil fields. These factors combined with the significant reduction on 

sediment budgets due to the loss of natural spaces to sediment reworking contribute to the low 

resilience which tends to be growing on the area of Serra and Macau oil fields. In front of such 

scenery a detailed monitoring was done in order to find technological possibilities for coastal 

restoration. A pilot area was defined to start the project of mangrove restore together with beach 

nourishment in order to minimize the effect of the erosion caused by the channel parallel to the 

coast, contributing to stabilize the northeast channel as the main one. It’s expected that such 

methodology will aid the coastal environments restoration and the balance between industrial 

activities and coastal erosion. 
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Capítulo 1 – CONSIDERAÇÕES  

 

1. Introdução 

1.1. Apresentação 

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

e pós-graduação desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica 

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

As atividades estão vinculadas ao Projeto Cooperativo de Monitoramento das Mudanças 

Ambientais e da Influência das Forçantes Hidrodinâmicas na Morfologia Praial nos Campos de 

Serra e Macau na Bacia Potiguar (Projeto HIDROSEMA, FINEP/PETROBRAS/CNPq). As 

atividades foram desenvolvidas com o apoio do Laboratório de Geoprocessamento (GEOPRO) e, 

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

(GGEMMA).  

A perspectiva de entendimento dos processos costeiros responsáveis por modificações 

impostas ao meio ambiente sejam eles construtivos ou destrutivos, fez com que a partir da década 

de 1980 vários pesquisadores em geociências realizassem o monitoramento ambiental com o uso de 

técnicas de geoprocessamento integradas ao levantamento de dados de campo, como ferramenta 

para o gerenciamento e planejamento das atividades de uso e ocupação do solo nas áreas costeiras, 

em apóio à tomada de decisões quanto ao seu manejo. É dentro deste princípio que esta dissertação 

foi desenvolvida.  

1.2. Introdução e Objetivos 

Nas últimas décadas a intensa dinâmica nos ambientes litorâneos possibilitou que o 

monitoramento ambiental costeiro passasse a ser uma importante ferramenta na tomada de 

decisões voltadas às atividades antrópicas e ambientais. Os dados aqui expostos, são relativos a 

estudos realizados pela UFRN (GEOPRO-GGEMMA/PPGG) e pela PETROBRAS, utilizando 

levantamentos topográficos, hidrodinâmicos, sondagens, perfis praiais, sobrevôos de helicóptero, 

compilação de estudos prévios, processamento e integração das informações disponíveis em 

ambiente SIG para análise multitemporal, aplicados a estudo de geodinâmica da região costeira 

adjacente à foz do Rio Açu. Os enfoques comumente utilizados nos estudos utilizaram técnicas 

de geoprocessamento a partir de dados georreferenciados (Souto, 2002 e 2004). O interesse por 

este tipo de estudo foi motivado para subsidiar as atividades antrópicas, em especial as atividades 

sob influência da indústria petrolífera desenvolvida em área de alta complexidade ambiental.  
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No desenvolvimento desta dissertação foi realizada a integração de dados, abordando no 

primeiro capítulo desde a estratégia metodológica, os aspectos fisiográficos, contexto geológico, 

geomorfológico e os processos costeiros onde se buscou compreender a complexidade ambiental 

da área.  

No segundo capítulo, foram descritas as técnicas de geoprocessamento (Souto, 2002 e 

2004; Grigio, 2003; Lima et al., 2002), onde a partir da integração dos dados foram 

confeccionados os mapas temáticos de uso do solo, geológico, geomorfológico e pedológico, que 

corroboraram na análise multitemporal da zona costeira confeccionando como produto os mapas 

evolutivos do sistema de ilhas barreiras, feição geomorfológica proeminente na paisagem, a qual 

será apresentada através da sua distribuição espaço-temporal, analisando-se sua influência na 

modificação da linha de costa. Também foram feitas as análises multitemporais da evolução dos 

canais de maré e dos campos de dunas móveis, necessárias para sugerir propostas de alternativas 

tecnológicas sustentáveis de controle e monitoramento das modificações da linha de praia e sua 

influência sobre as áreas onde estão as instalações dos campos de Serra, de Macau e do Parque 

Eólico (Macau-RN). Estas propostas foram abordadas no terceiro capítulo da dissertação, como 

sugestões para o convívio da atividade petrolífera com o processo de erosão costeira e assim espera-

se contribuir com alternativas de manejo sustentável na tomada de decisões para a exploração e 

produção de petróleo e gás da PETROBRAS no estado do Rio Grande do Norte.  Finalmente, no 

quarto capítulo foram apresentadas as considerações finais e recomendações.  

Esta Dissertação de Mestrado tem como objetivo principal entender as variações 

ambientais na região entre Porto do Mangue e Macau, em especial, na área dos Campos de Serra 

e Macau,  

Os objetivos específicos são: 

 Compilar, processar e integrar as informações bibliográficas e cartográficas pré-existentes 

em ambiente SIG; 

 Realizar a análise e interpretação de imagens de sensoriamento remoto multitemporais, 

usadas como bases cartográficas para a identificação de áreas susceptíveis à erosão e 

deposição; 

 Identificar alternativas de gestão sustentável para a área como a Identificar possíveis sítios 

com aptidão para o mangue, como suporte ambiental para minimizar os efeitos da erosão 

costeira sobre a atividade de exploração e produção de petróleo. 

Ao término das atividades de pesquisa, os dados ficarão armazenados num Banco de 

Dados Ambientais Georreferenciados (BDAG, GEOPRO), sendo utilizado como fonte de 

consultas posteriores. 
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1.3. Problemática e Relevância do tema 

As feições morfológicas da área costeira entre São Bento do Norte e Porto do Mangue 

apresentam grande similaridade entre si, como sucessivas restingas direcionadas em sua grande 

maioria para W e estão inseridas em um trecho da costa da mesma unidade fisiográfica (Farias, 

1997). Estas feições estão controladas pelo sistema de falhas de Carnaubais e Afonso Bezerra 

que interagem com agentes hidrodinâmicos, como as ondas, correntes, marés e ventos, e os 

fatores meteorológicos como o clima, precipitação, evaporação e temperatura, sujeitos a 

processos morfológicos semelhantes, tais como a seqüência de restingas emersas e imersas 

orientadas no sentido E-W, a abertura e fechamentos de canais ao longo dos anos estudados.  

Dentro deste cenário se desenvolve a área de estudo apresentando atividades 

socioeconômicas de grande importância para o Estado do Rio Grande do Norte, com destaque 

especial para as atividades petrolífera, salineira, pesca artesanal e a carcinicultura. Este fato 

demonstra a importância de se manter este campo em plena atividade e, para a sua manutenção 

na área, se faz necessário aprofundar o conhecimento dos processos costeiros atuantes na região 

e monitorá-los.  

Pela importância geoambiental da área, diversos trabalhos de cunho científico foram 

executados na região destacando-se Barbosa (1984); Bagnolli (1988); Bagnolli & Oliveira 

(1995), que estudaram a sedimentação marinha rasa (ilha-barreiras), abordando a evolução dos 

bancos lamosos no interior da laguna formada pela individualização das ilhas barreiras e 

propondo-se o processo de continentalização. Farias (1997) corrobora em estudo e reconhece a 

migração das ilhas barreiras para nordeste. Souto (2002; 2004) trata da análise multitemporal dos 

elementos geoambientais. Outros autores apresentaram a evolução costeira no Holoceno, 

destacando-se Silva (1991); Caldas (1998, 2002 e 2006); Vital et al. (2002 e 2004) e Caldas et 

al. (2006). Outros autores também realizaram o mapeamento das unidades geomorfológicas e a 

análise multitemporal de suas variações espaciais, principalmente quanto às modificações dos 

limites entre os geoambientes, mostrando assim a vulnerabilidade e sensibilidade da área 

(Barbosa et al. (1999); Souza Filho (2000); Alves et al. (2003); Lima et al (2002); Grigio (2003); 

Chaves (2005).  

Destacam-se também, relatórios de Estudos de Impactos Ambientais e trabalhos de apoio 

para tomada de decisão pelo fato da área abrigar estruturas de exploração e produção de petróleo, 

e por já terem sido verificados problemas de erosão/deposição em alguns locais nos campos de 

Serra e Macau, como exemplo Bandeira (1992); Bandeira & Salim (1999); Salim & Bandeira 

(2001); e Farias & Nascimento (2002).  
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Autores como Roman et al. (1992), Field (1996), Lewis (2000), Lewis III (2001), Alongi 

(2002) e Green (2006) estudaram a restauração costeira a partir do plantio de manguezais como 

importantes agentes na estabilização de sedimentos costeiros, tendo sido documentada a sua 

efetividade na proteção zona costeira.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, estima-se que o Brasil abrigue em torno de 9% 

dos manguezais do mundo. Por este motivo, ser de grande importância a restauração e  

ampliação das áreas de manguezal como medidas conservacionistas. Por fim, através do projeto 

Eurosion (2006) foram identificadas boas práticas de restauração de habitats costeiros.  

Desta forma, passa a ser objeto de estudo desta dissertação, a integração desses produtos 

onde se permitirá reconhecer a causa da intensa modificação costeira e assim sugerir propostas 

sustentáveis de restauração de ambientes costeiros, em especial  na área onde estão instalados os 

campos de Serra, de Macau e o Parque Eólico da Petrobras.  

1.4. Localização Geográfica 

A área em estudo está inserida na porção setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, 

compreendida no litoral do Município de Macau, próximo às localidades de Diogo Lopes, 

Barreiras, Soledade e Casqueira, abrangendo uma área de aproximadamente 488 km2. A região é 

limitada pelas coordenadas UTM N: 9.430.483,24 m e 9.442.354,59 m e UTM E: 745.260,47 m 

e 786.526,29 m.  

O acesso por rodovia asfaltada é realizado pela Rodovia Federal BR-406, até o trevo que 

dá acesso à cidade de Guamaré, e pela RN-403 até o acesso aos campos de petróleo Macau e 

Serra é asfaltado, sendo estrada de chão batido deste ponto em diante, dentro da área de trabalho. 

Outro acesso a área é realizado através da RN-118, ligando Macau a Assu. A sede do município 

dispõe de 242 km de linha ferroviária utilizada para o transporte de sal, em estado razoável de 

conservação. Quanto à infra-estrutura aeroportuária de Macau, resume-se a um campo de pouso 

para aeronaves de pequeno porte. O acesso via marítima pode ser realizado por pequenas 

embarcações através de três trapiches localizados no Porto da Areia, as margens do Rio Açu, no 

Porto de São Pedro, banhado pela Gamboa do Porto Roçado e no Porto de Diogo Lopes, 

banhado pela planície estuarina de Diogo Lopes. A sede do município de Macau dista de Natal, 

capital do Estado, cerca de 190 km pela rodovia BR-406 e RN 221 (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 – Localização da área no município de Macau, Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. 

 

2. Estratégia Metodológica 

No intuito de compreender as variações morfodinâmicas da área, foi adotada a ferramenta 

metodológica do geoprocessamento integrado ao levantamento de dados de campo e de pretéritos, 

possibilitando o mapeamento da evolução espaço-temporal do sistema de ilhas barreiras, canais de 

maré e campos de dunas móveis, a construção de seções geológicas a partir de sondagens existentes, 

o desenvolvimento de um banco de imagens de pequeno formato e integração dos dados em 

ambiente SIG. A metodologia desenvolvida foi dividida em três etapas (Figura 1.2): 

2.1. Etapa de Escritório 

A primeira etapa consistiu numa pesquisa bibliográfica e cartográfica; ordenação, 

classificação e interpretação de dados pretéritos; análise de diversos trabalhos e artigos científicos 

com enfoque em processos costeiros, geologia, pedologia, geofísica, geomorfologia e 

geoprocessamento, visando uma melhor compreensão da área estudada num contexto global.  

 Levantamento bibliográfico: A aquisição de informações valiosas com respeito à área 

de estudo, aos processos e agentes do meio físico presente em zonas costeiras, às 

técnicas de geoprocessamento e às metodologias de mitigação de impactos ambientais e 

sócio-econômicos foram pesquisadas em livros, monografias de graduação, dissertações 

de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos e relatórios técnicos previamente 

desenvolvidos e disponíveis em meio digital e/ou analógico; 

 Levantamento cartográfico: Os produtos de sensoriamento remoto como imagens de 

satélite CBERS-2/CCD, LANDSAT (MSS, TM e ETM+) e fotografias aéreas de várias 

datas distintas distribuídas ao longo de 53 anos (1954 a 2007) foram adquiridas no 
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catálogo digital do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (www.dgi.inpe.br), 

no acervo do Laboratório de Geoprocessamento (GEOPRO) do PPGG e no acervo da 

PETROBRAS (fotografias aéreas). Cartas topográficas da SUDENE folhas Macau e 

Jandaíra foram adquiridas em formato digital no acervo do Laboratório de 

Geoprocessamento (GEOPRO). Dados plani-altimétricos e mapas temáticos com 

escalas variadas foram adquiridos em formato vetorial nos acervos do IBGE 

(www.ibge.gov.br), CPRM (http://geobank.sa.cprm.gov.br/) e do Laboratório de 

Geoprocessamento – GEOPRO.  

 Levantamento de sondagens, perfis de praia e dados hidrodinâmicos: Os dados pré-

existentes de sondagens foram levantados a partir de trabalhos técnicos (Silva, 1991; 

Caldas, 2002) e disponibilizados pela PETROBRAS. Dentre os perfis praiais 

compilados, 3 foram realizados por Chaves (2004) e 32 constam no banco de dados da 

PETROBRAS nos anos de  2005 e 2006. Os dados hidrodinâmicos foram compilados 

do banco de dados do GEOPRO e do GGEMMA. Tanto os perfis de praia, quanto as 

sondagens e dados hidrodinâmicos foram integrados em ambiente SIG, estando 

portanto, georreferenciados.  

 Processamento digital de imagens: As imagens selecionadas para o trabalho (Tabela 

1.1)  foram Landsat 3 MSS (1977), Landsat 5 TM (1989, 1998), CBERS-2/CCD (2007) 

e fotografias aéreas de 1954 (escala 1:40.000) e 1967 (escala 1:70.000). As imagens de 

satélite foram submetidas às técnicas de processamento digital que envolvem a 

princípio a correção geométrica por meio do georreferenciamento no sistema de 

coordenadas UTM Zona 24S e datum SAD-1969 utilizando o aplicativo ER-Mapper v. 

7.1. Os pontos de controle utilizados para georreferenciar as imagens foram adquiridos 

em campo com GPS geodésico de precisão. A estatística da imagem foi calculada para 

permitir a aplicação de técnicas de razão de banda e Análise por Principal Componente, 

buscando a melhor diferenciação entre as diversas unidades de paisagem. Composições 

nos sistema de cores RGB foram desenvolvidas utilizando bandas espectrais, razões de 

bandas e principais componentes. As fotografias aéreas foram submetidas ao 

georreferenciamento a partir das imagens previamente corrigidas, um processo 

dificultado pela não abundância de pontos de controle nas fotografias que pudessem ser 

facilmente correlacionáveis com aqueles presentes nas imagens recentes. O objetivo 

principal do PDI é realçar o aspecto visual das imagens para o analista humano e 

fornecer outros subsídios para a sua interpretação, inclusive gerando produtos que 

possam ser posteriormente submetidos à análise espacial (Tabela 1.1). 
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Tabela 1.1 – Relação das imagens utilizadas com suas respectivas datas e resolução espacial. 

DUNAS MÓVEIS E 
ILHAS BARREIRAS 

TIPO DE 
SENSOR COMPOSIÇÃO DATA E HORA RESOLUÇÃO ESPACIAL 

2007 CBERS-2/CCD R3-G2-B4 02/10/2007 ~12:15hs 20m 

1998 LANDSAT 5 
TM R3-G2-B1 23/09/1998 ~12:15hs 30m 

1989 LANDSAT 5 
TM R3-G2-B1 02/08/1989 ~12:15hs 30m 

1977 LANDSAT 3 
MSS R6-G5-B4 19/08/1977 ~12:15hs 30m 

1967 Fotografia Aérea ____ Indisponíveis ____ 

1954 Fotografia Aérea ____ Indisponíveis ____ 

 

CANAIS TIPO DE 
SENSOR COMPOSIÇÃO DATA E HORA RESOLUÇÃO ESPACIAL 

2007 CBERS-2/CCD PC4 03/04/2007 ~12:15hs 20m 

1998 LANDSAT 5 
TM PC1, PC5 28/09/1998 ~12:15hs 30m 

1989 LANDSAT 5 
TM R-PC4 G-PC5 B-PC2 02/08/1989 ~12:15hs 30m 

1977 LANDSAT 3 
MSS R4-G5-B7 14/07/1977 ~12:15hs 30m 

1967 Fotografia Aérea ____ Indisponíveis ____ 

1954 Fotografia Aérea ____ Indisponíveis ____ 

 
 Base de dados georreferenciados: Os dados vetoriais, matriciais e tabulares 

levantados nesta etapa foram integrados em ambiente SIG numa base de dados 

georreferenciados na projeção UTM Zona 24S utilizando o aplicativo ArcGis 9.2. 

2.2. Etapa de Campo 

A segunda etapa refere-se aos trabalhos desenvolvidos em campo em diversas campanhas, 

que correspondem respectivamente: 

 Sobrevôos de helicóptero em diferentes anos, meses e altitudes diferenciadas: 450 pés 

(1.476 m), (sobrevôo de detalhe), 800 pés (2.624 m), (panorâmica local) e 1500 pés 

(4.929 m), (panorâmica regional). 

 Levantamento altimétrico das sondagens e poços com GPS geodésico de precisão. 

 Reconhecimento das unidades geoambientais, geomorfológicas e geológicas presentes 

na área e monitoramento da atuação de processos costeiros na linha de costa 

provocando erosão e deposição em diversos setores, afetando inclusive as instalações 

industriais e áreas urbanas. 
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 Coleta de informações para correção e aperfeiçoamento dos mapas de uso do solo, 

vegetação, geológico, geomorfológico e de áreas areno-lamosas. 

 Aquisição de fotografias compondo um documentário fotográfico histórico. 

 Aquisição de dados de GPR (Ground Penetrating Radar). 

 Mapeamento, avaliação da eficiência tecnológica de obras de engenharia costeira na 

área com documentário fotográfico.  

2.3. Etapa de Laboratório 

Nesta etapa foi realizada manipulação dos dados no software ArcGIS 9.2, atualizando os 

mapas temáticos desenvolvidos por Souto (2004) e De Barros Pereira (2008). Foi realizada a 

montagem de um banco de imagens de pequeno formato, para monitoramento das áreas críticas: 

Ilha do Tubarão, Canal da Soledade, Campos petrolíferos de Macau e Serra e o Canal do 

Arrombado, onde estão sendo identificadas áreas que sofrem processos de erosão e acresção.  

 Análise multitemporal: Com a interpretação das imagens de sensoriamento remoto 

associada à obtenção de informações em campo foi possível realizar a análise 

multitemporal do sistema de ilhas barreiras, das dunas móveis e dos canais flúvio-

marinhos. Esta análise é desenvolvida no ArcGis 9.2, sendo iniciada com a vetorização 

dos alvos em formato poligonal a partir das imagens. Os dados de anos diferentes são 

cruzados utilizando a ferramenta “Union” em “Analysis Tool” do “ArcTollbox”, 

integrando assim a informação espacial (forma dos polígonos) e atributos da tabela, o 

que permite em conseqüência a classificação de áreas de surgimento e desaparecimento 

de feições superficiais no período analisado. As áreas são calculadas e exportadas para 

o Microsoft Excel, onde são desenvolvidos gráficos e tabelas.  

 Mapeamento de áreas areno-lamosas: As áreas areno-lamosas foram mapeadas, 

determinando áreas prioritárias para possíveis sítios com aptidão para o plantio de 

vegetação tipo mangue. Como até o momento não foi possível obter junto ao órgão 

ambiental estadual (IDEMA) a autorização especial para o desenvolvimento do 

experimento “Estudo de restauração de áreas costeiras através do plantio de espécies 

vegetais nativas, no campo de Macau município de Macau - Rio Grande do Norte”, está 

sendo possível, através de visitas técnicas, acompanhar o monitoramento do projeto 

desenvolvido no Rio Jaguaribe, sobre o plantio de mangue em área degradada e que 

está sendo feito para recuperação da nascente, possibilitando avaliar metodologias de 

alternativas sustentáveis para áreas costeiras, como também, apresentação de sugestões 

de restauração de ambientes costeiros.  
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 Proposta de restauração de ambientes costeiros: Um levantamento bibliográfico foi 

realizado à cerca do estado da arte buscando conhecer os princípios e técnicas com boas 

práticas já desenvolvidas em ambientes semelhantes à área do estudo. Conhecendo as 

técnicas, suas vantagens e desvantagens, é possível sugerir alternativas tecnológicas 

sustentáveis combinadas ou individuais como a restauração de ecossistemas de 

manguezais e restauração ecológica com engordamento de praia. 

Por fim, foi realizada a interpretação e análise dos resultados consolidados na Dissertação de 

Mestrado e em subseqüentes publicações em periódicos científicos (Figura 1.2). 

 

 
Figura 1.2 – Metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho. 
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3. Aspectos Fisiográficos 

A ação constante dos processos do meio físico, das condições climáticas (El Niña e El 

Niño), das variações do nível do mar (Holoceno e Quaternário), da natureza das seqüências 

geológicas, das atividades neotectônicas, do suprimento de sedimentos carreados pelos rios e 

oceano, de acordo com Suguio (1988), são os fatores determinantes responsáveis pelas feições 

geomorfológicas geradas na área costeira. Segundo o autor, os litorais são uma das áreas de mais 

intenso intercâmbio de energia e matéria do planeta. Para esta região localizada no extremo 

Nordeste Brasileiro, a importância dos elementos climáticos em consonância com outros fatores, 

é determinante quando se observa nas análises multitemporais e espaciais da evolução da linha 

de costa a geometria do litoral. Vale salientar que esta região costeira apresenta peculiaridade 

geográfica como baixa altitude, baixa latitude, relevo plano a suavemente ondulado integrado a 

outros processos possibilita a ocorrência de uma intensa dinâmica costeira, sendo assim um 

laboratório vivo para a análise da dinâmica costeira brasileira. 

 

3.1. Clima 

Entender as condições climatológicas da região é fundamental na compreensão dos 

processos costeiros atuantes na área. As informações obtidas na estação meteorológica de 

Macau/RN, localizada na Latitude: 05°07’ S e Longitude: 36°38’ W, Altitude: 5,97 m 6,80 m 

(cuba do barômetro) entre 1961-1990 (EMPARN, 2001); na estação de Guamaré/RN 

(PETROBRAS, 1995), levantamentos de campo Chaves (2005) e estudos ambientais 

(PETROBRAS). O clima da região é do tipo muito quente e semi-árido, seguindo um regime 

tropical de zona equatorial, apresenta uma estação seca de 7 a 8 meses entre junho a janeiro, com 

período chuvoso de curta duração nos meses de fevereiro a maio (DNMET, 1961 a 1990), forte 

insolação, elevada evaporação e constantes ventos secos de leste (Tabela 1.2).  
Tabela 1.2 - Normais Climatológicas–1961/1990 para Macau – RN. Fonte: Brasil. DNMET/MMRR, 1991, 

compilado de MENEZES (2003). 
 
 

Meses 

 
Pressão 

Atm 
(mb) 

Temperatura 
(°C) 

Precipitação 
(mm) 

 
 

Evaporação 
(mm) 

 
 

Umidade 
(mm) 

 
Insola- 

ção 
(hs) 

 
Nebulo-
sidade 

(%) 
 

Média 
 

Máxima 
 

Mínima 
 

Máxima 
Absoluta 

 
Mínima 
Absoluta 

 
Total 

Altura 
Máxima 
em 24h 

Janeiro 1010.5 27.5 31,2 22.8 35.8-29/78 20.3-25/64 31.7 51-23/70 199.9 70.0 229.2 60.0 
Fevereiro 1010.3 28.6 31,3 24.1 35.8-27/85 20.2-12/65 66.9 86.6-11/85 166.3 72.0 180.5 50.0 

Março 1010.7 27.4 31,3 23.6 36.1-21/83 19.8-31/68 136.4 112.7-
16/82 

157.3 75.0 196.9 50.0 

Abril 1010.6 28.2 31,4 23.1 35.7-14/43 20.2-13/62 169.4 148.3-
05/85 

146.3 76.0 202.1 50.0 

Maio 1011.2 27.0 29.0 22.8 35.2-09/80 18.2-26/81 100.7 63.1-23/85 153.8 76.0 202.3 60.0 
Junho 1012.6 26.4 31.2 20.3 34.8-24/90 18.4-13/68 36.5 57.2-17/85 180.4 70.0 195.3 60.0 
Julho 1013.0 25.0 30.9 20.4 35.4-27/83 17.3-13/64 29.2 40.6-16/64 195.0 69.0 193.5 50 

Agosto 1013.6 26.2 31.8 21.0 35.0-28/73 17.6-01/86 7.9 29.0-05/69 229.5 69.0 248.8 50 
Setembro 1012.8 26.6 30.9 20.3 35.4-12/85 20.0-20/84 5.1 22.7-18/74 249.1 68.0 229.9 50 
Outubro 1011.7 26.9 31.1 21.9 36.2-05/89 17.4-23/86 1.0 7.8-21/71 234.4 69.0 249.7 50 

Novembro 1010.8 25.7 31.1 22.1 35.6-20/90 18.2-29/64 3.4 25.6-30/78 214.1 66 249.6 50 
Dezembro 1010.5 26.7 31,5 22.9 34.7-07/66 18.4-04/63 11.2 53.7-30/67 199.50 70 222.5 50 
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3.2 Precipitação 

As chuvas são elementos climáticos de grande significância para a região, tendo uma 

relação direta com a posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Segundo Nimer 

(1989), a região é caracterizada por temperaturas elevadas ao longo do ano e pequena amplitude 

térmica. No entanto, sob o ponto de vista pluviométrico não ocorre à mesma distribuição, ou 

seja, há uma forte variação sazonal no regime de chuvas, a estação chuvosa com precipitações 

mensais acima de 100 mm tem duração média de 3 meses e ocorre entre março e maio (Figura 

1.3), já o trimestre mais seco (setembro a novembro) tem outubro com o mês de menor 

precipitação. O clima é modificado no decorrer dos anos, dependendo dos fenômenos cruciais de 

El Niño (período de estiagem) e La Niña (período chuvoso) (Figura 1.4). De acordo com 

análises dos estudos ambientais do INMET, é importante destacar que apesar de baixa 

precipitação ao longo dos anos, no período de 1984 a 2008, a precipitação média anual foi de 

582 mm, com menor nível total anual de 97,9 mm em 1993, e o maior total anual de 1.780,6 mm 

em 1985. 
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Figura 1.3 - Precipitação mensal média em Macau no período de 1961-1990.  

Fonte: DNMET in estudos ambientais PETROBRAS. 

 
Figura 1.4 – Precipitações pluviométricas acumuladas/ano, na Bacia do rio Piranhas/Açu, período de 1914 a 2008, 

porto de Macau Salina com indicação de El Niño (seta vermelha) e La Niña (seta azul).  

Fonte: Boletim pluviométrico da EMPARN (2008). 

O número máximo de dias com chuva foi de 131 dias em 1985 e o mínimo foi de 35 dias 

em 1993, indicando que 1985 foi o ano mais úmido e 1993 o ano mais seco, durante o período 

considerado. É importante frisar que em 1985 foi identificado o rompimento de várias lagoas 

interdunares no campo de dunas móveis de Diogo Lopes, proporcionando o assoreamento de 

duas áreas naquela planície estuarina, inclusive assoreando alguns canais de maré (Foto 1.1). 
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Foto 1.1 - Sedimento carreado por rompimento de 

lagoas interdunares durante o fenômeno La Niña 

em 1985, percebe-se na foto o assoreamento do 

canal de maré conforme seta vermelha. 

Foto: Julho 2002. Miriam Cunha. 

3.3 Temperatura 

A temperatura do ar é elevada ao longo do ano, com valor médio de 26,8°C e pequena 

amplitude térmica de 3,6 0C, sendo a menor média observada em julho, com 25°C, e a maior em 

fevereiro, com 28,6°C (Figura 1.5).  A média das temperaturas máximas é próxima de 30°C, 

com oscilações entre 31°C (fevereiro) e 27°C (julho). A média das mínimas, de 24°C, oscila 

entre 25°C (fevereiro) e 20°C (julho, agosto e setembro). 
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Figura 1.5 - Temperaturas médias, média das temperaturas máximas e média das mínimas em Macau (1961-1990). 

Fonte: INMET in estudos ambientais Petrobras. 

3.4 Evaporação 

A alta produção salineira em Macau ocorre devido à elevada taxa de evaporação. A curva 

de evaporação é oposta à de precipitação, nas condições normais para a região a evaporação 

aumenta significantemente de junho a agosto. A Figura 1.6 mostra que o período de máxima 

evaporação ocorre no mês de setembro, com 249 mm, e o mínimo em abril, com 146 mm.   

3.5. Insolação 

Segundo registros da Estação Meteorológica de Macau/RN entre 1961 e 1990, a 

insolação é uma das mais elevadas do Brasil, com médias anuais em torno de 2600 horas/ano e 

7,22 horas/diárias, principalmente nos meses de agosto a janeiro. Observa-se que devido a baixa 

precipitação, 7 a 8 meses ao ano, ocorre alto índice de insolação durante todo o ano, isto 

corrobora para o elevado transporte de sedimento eólico que ocorre na área, quando da existência 

de sedimento disponível, seja nos bancos submersos ou na área costeira.  
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Figura 1.6 - Evaporação média mensal em Macau (1961-1990). Fonte: INMET in estudos ambientais Petrobras. 

3.6.  Umidade Relativa do Ar 

A umidade relativa do ar (UR) apresenta uma pequena variação ao longo do ano, sendo 

uma média anual de 71%. No estudo da ECOPLAM (1997), percebe-se que os meses mais 

úmidos apresentam UR de 75 a 76% destacando-se os meses de março, abril e maio, justamente 

o período de maior precipitação. De acordo com este estudo, no período de 1980-1996 a média 

anual mínima observada foi de 50% em novembro de 1989 e a máxima 85% em maio de 1984. 

3.7. Regime dos Ventos 

De acordo com os estudos ambientais da PETROBRAS (2006) e Chaves (2005), o 

regime dos ventos é controlado principalmente pelos ventos alísios que alcançam a área e 

sopram na direção equatorial sofrendo desvio para esquerda devido à força de Coriollis, 

originando os ventos de sudeste. Na área do estudo os ventos sopram predominantemente de 

leste nos meses de setembro a abril e de sudeste de maio a agosto. Tabosa & Vital (2004) 

obtiveram valores entre 6,94 a 10,19 m/s para os ventos provenientes de nordeste e 6,07 a 4,22 

m/s para os ventos sudeste. Os ventos sudeste são ainda a segunda direção predominantemente 

em abril e setembro, acompanhando a influência do Anticiclone do Atlântico Sul na região, a 

partir do final do outono, marcando o término da estação chuvosa. De outubro a março (verão) a 

segunda direção predominante é a nordeste, como indicam a morfologia das dunas eólicas.  

Outro estudo realizado em 2002 (PETROBRAS/OCEANSAT) analisou dados obtidos 

pelo sensor escaterômetro de vento a bordo dos satélites europeus ERS-1 e ERS-2. A análise 

desses dados indicou que a velocidade média dos ventos junto à superfície tem um máximo entre 

agosto e outubro, com valores de 8,2 – 10,2 m/s. A partir de novembro, a intensidade dos ventos 

começa a diminuir, chegando a valores mínimos durante a estação chuvosa, entre fevereiro e 

maio, com valores entre 4,1-6,2 m/s. A partir de dados obtidos no BNDO entre 1961-1990, foi 

feita uma análise da direção e intensidade dos ventos, verificando que os ventos de SE ocorrem 

com maior freqüência entre maio e agosto, com máximo em agosto (53%), e menor freqüência 

na primavera e verão, com mínimo em janeiro (31%). Os ventos de E atingem o máximo (51%) 

em dezembro (verão) e o mínimo (20%) em julho (inverno). 
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Na escala diária local, deve se ressaltar a importância das brisas marinha e terrestre na 

circulação. As marinhas sopram na direção do continente durante o dia, enquanto que as 

terrestres sopram na direção do mar durante a noite. Segundo PETROBRAS/OCEANSAT 

(2002), as maiores velocidades médias diárias encontram-se entre 6-18h e menores entre 0-6h e 

18-24h. Estes horários coincidem com os horários da inversão das brisas terrestre (entre 0-6h) e 

marítima (entre 18-24h). A velocidade do vento aumenta entre 6-18h, atingindo 4,1 m/s, como 

resultado da maior intensidade das brisas. Este estudo destaca que a flutuação dos ventos em 

Macau ocorre em escala de dias, semanas e meses. Geralmente, eles são mais fortes em setembro 

e outubro (média de 7,0 m/s e 7,1 m/s e de E/SE) e mais fracos em março e abril (média de 4,4 

m/s e 4,6 m/s e de leste).  Isto é observado na Figura 1.7, que mostra a intensidade e direção do 

vento usando dados de 2001 a 2006. Entre março e maio a velocidade média mensal varia de 4,4 

a 5,1 m/s com velocidade extrema inferior de 0,6 m/s em abril de 1974 (Tabela 1.3). Nos meses 

de verão a velocidade mensal dos ventos é mais intensa, de agosto a outubro (7,0 a 9,2 m/s) com 

velocidade extrema superior 8,6 m/s, em outubro de 1982. No verão, ocorre uma diminuição da 

freqüência de vento SE e aumento na freqüência de ventos de NE. Corroborando com Fortes 

(1987) e Menezes (2003), percebe-se que a variação dos ventos é responsável pelo transporte de 

sedimentos eólicos para a formação das dunas móveis na região. 

 
Figura 1.7 – Climatologia da estação Macau-RN (2001-2006). Fonte: Petrobras, 2006. 

Tabela 1.3– Registros de ventos existentes nos bancos de dados para o período de 1961 a 2006. 

PERÍODO ALTURA 
DO 

REGISTRO 

INTENSIDADE PERÍODO  
DIREÇÃO 

 
FONTE MAIOR MENOR MAIS  

INTENSO 
MENOS 

INTENSO 
 
 

1961/1990 

 
 

20 m 

Ago 
(7.1 m/s) 

 Mai/Ago 
Ago(53%) 

Jan (35%) SE  
 

BNDO/ 
DNMET 

 Mar 
(4.9m/s) 

Dez (51%) Jul (20%) E 

1974 20 m  0,6 m/s  Abril  DNMET 
1982 20 m 8,6 m/s  Out   DNMET 

 
Jan 1993/ 
Abr 1995 

 
40 m 

  Mai/Ago  SE  
PETROBRAS   Set/Abr  E 

  Abr/Set  NE 
Out 2000/ 
Set 2002 

Superf. 9 m/s  Ago/Out   E/SE UFRN/ 
GGEMMA  5 m/s  Abr E/NE 

 
2002 

 
Superf. 

9.2 m/s  Ago/Out  ?  
PETROBRAS  5.1 m/s  Fev/Mai ? 

 
 

2001/2006 

 
 

40 m 

7,0 /7,1 m/s  Set/ Out  E/SE  
PETROBRAS  4,4/4,6 m/s  Abr/Mai E 
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4. Hidrografia  

O Rio Piranhas Açu nasce na serra de Piancó, na Paraíba, e deságua no Oceano Atlântico 

próximo a Macau, no Rio Grande do Norte. Com uma área de 42,9 mil km², a bacia engloba 102 

municípios paraibanos e 45 potiguares, onde vivem 1,28 milhões de habitantes, sendo 67% da 

Paraíba. A região tem como principal atividade econômica a agricultura de subsistência de feijão 

e de milho, além da pecuária extensiva. O Rio Piranhas Açu é naturalmente intermitente, mas 

seu fluxo é perenizado pelos reservatórios de Coremas Mãe d’Água, na Paraíba, e Armando 

Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte, ambos construídos pelo Departamento Nacional de 

Obras contra as Secas (DNOCS). Este rio entra no RN pelo município de Jardim de Piranhas, 

passando a receber águas de todos os rios que formam a bacia hidrográfica composta por 1.112 

açudes de pequeno a grande porte, sendo a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a maior do 

Estado do RN. Corroborando com estudo de Menezes (2003), todos os riachos são de caráter 

transitório, visualizados somente durante o período chuvoso. O próprio Rio Açu somente torna-

se perene à jusante da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves até a comunidade de Porto Carão 

distrito do Município de Pendências.  

O volume anual do rio Piranhas-Açu é de 122.934 x 103 m3, originado principalmente pela 

contribuição hídrica potiguar, com os seguintes aspectos de distribuição: na época de maior 

escoamento apresenta 9.077 x 103 m3 a partir do mês de março, até um volume de 

aproximadamente 58.577 x 103 m3 no mês de abril; nos meses subseqüentes, esse volume de 

escoamento é reduzido em quase 50%, chegando o mês de novembro com escoamento praticamente 

nulo, permanecendo assim até o mês de janeiro (IDEC, 1975, 1984 apud NATRONTEC, 1999 e 

PETROBRAS, 2006). Existe uma rede de adutoras que abastece várias cidades circunvizinhas e 

um sistema de canais para irrigação da fruticultura para exportação. (Souza, 2008) 

Na área o Rio Açu tem como principal afluente o riacho dos Cavalos, localizado a Sudoeste, 

todas as outras drenagens são canais de maré destacando-se a Sudoeste braço de maré das Conchas 

e a Sudeste os canais de maré da Casqueira, Conceição e do Arrombado que, segundo Miranda 

(1983) estão sujeitos a variação da maré, apresentando variação máxima de 3,3m na preamar e na 

baixa-mar mínima de 0,9m. A nordeste, encontra-se a planície estuarina de Diogo Lopes tendo 

como canal principal o canal de maré do Tubarão. Na área de estudo este sistema constitui mais 

canais de maré do que propriamente rios, e mesmo durante a estação chuvosa sua vazão é reduzida 

devido aos barramentos ali instalados. Os rios da região se caracterizam por taxas de escoamento 

superficial onde o regime fluvial é sazonal. Observa-se que as drenagens principais (Rio Açu, 

Cavalos e canais de maré Conceição, Casqueira, Conchas, e Tubarão, obedece à orientação 

Nordeste e Noroeste e na parte central da área, os distributários do rio Conceição estão orientados 
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na direção Norte-Sul provavelmente associado ao controle estrutural. Isto foi observado por 

Miranda (1983) e durante o mapeamento de lineamentos topográficos e da rede de drenagens 

(Valentim Da Silva & Amaro, 2008; Figura 1.8). 

 
Figura 1.8 - Paralelismo entre canais de drenagem e o trend de falhas regionais.  

Fonte: Valentim da Silva & Amaro (2008) 

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves foi construída entre 1978 e 1983, dando-se início, 

ao primeiro grande barramento do Rio Açu no RN, é importante destacar que os barramentos 

realizados na bacia hidrográfica, em especial na sua desembocadura, corroboram para a redução de 

transporte de sedimento fluvial para alimentação da plataforma. Entre a barragem e a foz do rio os 

barramentos são: 1) Barragem Armando Ribeiro; 2) cruzamento da RN-118 com RN-016 pelo 

município de Alto do Rodrigues/Carnaubais; 3) cruzamento RN-118 com RN-016 pelo município 

Pendências/Carnaubais (Foto 1.2); 4) comunidade do Porto Carão; 5) cruzamento rio Açu com 

afluente que interliga canal de maré de acesso para Conchas/Cavalos (Foto 1.3); 6) diques do Rio 

Panon escoando para o canal de maré das Cochas; 7) drenagem de acesso ao rio dos Cavalos; e 8) 

barramento do rio Xaréu em direção a drenagem Conceição próximo a comunidade do Maxixe.   

O isolamento das áreas inundáveis devido à ocupação por salinas pode ter ocasionado 

mudanças no regime hidrológico dos rios Açu, dos Cavalos e dos canais de maré, pois com a 

diminuição das áreas de inundação ocorreu um aumento na velocidade do fluxo, gerando problemas 

de erosão nas suas margens e assoreamento da calha principal a montante.  Pode-se observar o 

agravamento deste fato a partir das análises temporais de 1977, através das fotografias aéreas. 

Somente durantes as grande cheias como a registrada no último inverno (Abril 2008) o rio Açu 

retorna ao seu curso normal, quando é observada uma maior vazão da barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves (Figura 1.9).  
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Figura 1.9 – Barramentos na dembocadura da Bacia hidrográfica Piranhas-Açu (baseado 

em Menezes, 2003). 
  

N

 

 

 

Foto 1.2 -. Canal de maré das Conchas com diques 

barrando a passagem do fluxo do rio Panon (Carnaubais), 

reduzindo célula sedimentar fluvial para a área. Fonte: 

Getúlio Moura, Dez 2001. 

N

 

 

 

Foto 1.3 - Detalhe do dique de contenção no rio das 

conchas, interrompendo processo natural do escoamento 

de sedimentos para a plataforma. Fonte: Getúlio Moura, 

Dez 2001. 

Devido às condições climáticas da área ocorrem nas bacias de drenagem dos rios taxas de 

evapotranspiração potencial maiores do que a precipitação e as taxas de escoamento superficial são 

praticamente desprezíveis, gerando condições hipersalinas nos ambientes costeiros (Silva et al., 

2004).  A área apresenta ainda lagoas interdunares (Foto 1.4), destacando-se as lagoas em Diogo 

Lopes e do Bento, no campo de dunas móveis de Barreiras correspondendo ao lençol freático da 
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região. Segundo Souto (2004), a maioria das lagoas encontra-se na porção interdunar que 

correspondem à parte aflorante do lençol freático. Também na área das falésias, ocorrem vários 

olheiros que indicam o lençol freático aflorante do campo de dunas móveis. Estes olheiros 

abastecem a planície estuarina da RDSEPT e até a década de 1970 eram responsáveis pelo 

abastecimento da cidade de Macau e adjacências. 

N

 
 

 

 

 

Foto 1.4 - Dunas móveis na área de Diogo Lopes, com 

destaque para as lagoas interdunares, apresentando 

lençol freático da região. Fonte: Miriam Cunha, Maio 

2007. 

5. Solo 

São identificadas cinco classes de solos segundo a classificação da SUDENE (1971), que 

podem ser encontradas isoladas ou em associações, sendo elas: Areias Quartzozas Distróficas 

Marinhas, Solonchak Sonolétzico, Solonetz Solodizado, Solos Indiscriminados de Mangue, 

Podzólico e Latossolo Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico (LVE). Um mapa mostrando a 

localização dos principais tipos de solo é apresentado na Figura 1.10. 

• Areias Marinhas Quartzozas Distróficas (AQD): São solos típicos de sedimentos de 

origem marinha e pontualmente estuarina, depositados por ação de ventos, ondas e marés, e 

concentrado próximo à costa, textura arenosa, excessivamente drenado e relevo plano, 

constituídos basicamente por quartzo, de textura arenosa, situando-se num relevo plano a 

suavemente ondulado, muito drenados, de raso a profundo e com baixa fertilidade natural, não 

sendo apto para a agricultura (Souto, 2004) e estudos ambientais dezembro, 2006).  

• Associação de Solos 1 (ALP):  

 Areias Quartzosas Distróficas fase caatinga hiperxerófila relevo plano: São solos 

derivados dos sedimentos areno-quartzosos do Grupo Barreiras, constituídas por areias 

quartzosas, cascalhos e concreções ferruginosas, apresentando cobertura vegetal de 

caatinga hiperxerófila arbustiva ou arbórea-arbustiva densa ou pouco densa. 

 Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico textura média intermediária para Podzólico 

Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico fase caatinga hiperxerófila relevo plano: são 
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solos desenvolvidos a partir de sedimentos arenosos e areno-argilosos do Grupo 

Barreiras, constituídos por areias e cascalhos quartzosos, geralmente com aerência 

argilo-arenosa, com cobertura vegetal de caatinga hiperxerófila arbustiva densa 

(Souto, 2004); 

 Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico latossólico textura média fase 

caatinga hiperxerófila relevo plano: são solos predominantemente arenosos originados 

a partir do Grupo Barreiras, prováveis influências do calcário cretáceo, constituídos 

em especial por areias e cascalhos quartzosos. Possui vegetação composta por caatinga 

hiperxerófila densa. 

• Associação de Solos 2 (SK):  

 Solonchak Solonétzico: na área. Apresentam normalmente crostas salinas. Na área do 

estudo, este solo está caracterizado como uma transição para Solonetz associado às 

planícies de inundação flúvio-estuarina sob influência direta do movimento da maré 

(meso e supramarés), daí o alto teor de sal nos sedimentos. A textura é indiscriminada, 

mal drenado e a vegetação está ausente na maior parte da área devido à alta salinidade. 

A gênese desses solos está relacionada aos sedimentos holocênicos argilosos a 

arenosos não consolidados. Devido ao alto teor de sal, este solo não se presta para 

desenvolvimento de atividades agrícolas.  

 Solonetz Solodizado: Apresenta-se na área em três situações diferentes, devido à 

cobertura vegetal desenvolvida. Podem ser encontrados o Solonetz Solodizado Fase 

Vegetação de Caatinga, o Solonetz Solodizado Fase Vegetação Herbácea de Várzea e 

Solos Indiscriminados de Mangues. Os Solonetz Solodizado Fase Vegetação de 

Caatinga são solos rasos, mal drenados e de textura indiscriminada, desde areia à silte. 

A vegetação associada é do tipo caatinga hiperxerófila, com relevo 

predominantemente plano. Na área do levantamento, estes solos são encontrados nos 

terraços flúvio-estuarinos. Quase toda área deste tipo de solo é ocupada por vegetação, 

que é utilizada para pecuária e secundariamente para agricultura. O Solonetz 

Solodizado Fase Vegetação Herbácea de Várzea encontra-se na feição terraço 

estuarino recente. São solos de textura arenosa a areno-argilosa, de relevo plano, com 

ondulação suave, coberto por um tapete de vegetação herbácea e rasteira. Os Solos 

Indiscriminados de Mangues são holomórficos indiscriminados, localizados nas áreas 

alagadas sob influência da maré (zona de intermaré) e em adjacência aos solos 

Solonchack Solonétzico, com densa vegetação de mangue associada. Nestes solos se 

desenvolve a vegetação de mangue. 
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• Latossolo Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico (LVE): São constituídos por solos 

que mostram altos valores para a relação silte/argila, localizados em relevo plano suavemente 

ondulado da superfície de aplainamento, com vegetação dominante de caatinga hiperxerófila. A 

textura é média, bem a fortemente drenado, espessos e porosos, desenvolvidos a partir das 

seqüências arenosas e areno-argilosas das formações Barreiras e Tibau. Dentre os solos da área 

do estudo, este é o solo de melhor fertilidade, permitindo o cultivo durante os períodos chuvosos, 

além da pecuária extensiva de pequeno porte na região (Souto, 2004).  

 
Figura 1.10 – Mapa pedológico integrando dados de Souto (2004) e De Barros Pereira (2008). 

 

6. Vegetação  

A área do estudo se apresenta de uma forma muito bem definida com dois tipos de 

vegetação (Farias, 1997 e Souto, 2004):  

6.1. Vegetação Litorânea:  

Ocupa grande parte da porção norte da área sofrendo influência marinha (água do mar, 

vento, salinidade, temperatura). Destacando-se principalmente dois tipos de vegetação, 

resultando numa flora característica adaptada a seus microambientes: de manguezal e de dunas 

fixas. Os manguezais são afetados diretamente pala água salgada no interior da laguna e baixos 

cursos dos rios. A vegetação de dunas fixas é halófila, basicamente constituídas por plantas que 

toleram viver em solo com alta concentração de sais. A vegetação de restinga é de suma 

importância por proteger a costa de ações erosivas e proteção das áreas lagunares riquíssima na 

biodiversidade marinha. Percebeu-se durante o mapeamento dos canais de maré e as análises 
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multemporais o avanço sobre os terrenos de manguezais, tanto pelo avanço do mar como pela 

deposição de dunas móveis. A área de melhor conservação desta vegetação é a localizada na 

RDSEPT (Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão). 

6.2. Vegetação de Caatinga:  

Ocupa a porção sul da área, constituída por árvores e arbustos espinhosos, apresentando-

se quase totalmente desfolhadas durante o período seco, quando permanecem em estado latente 

(Miranda, 1983; Farias, 1997; e Souto, 2004), sendo classificada como tipos de caatinga 

arbustiva-arbórea aberta (porte médio das espécies, pode alcançar até 3 metros de altura), 

caatinga arbustiva arbórea fechada (porte entre 3 a 4 m de altura, com alto grau de cobertura do 

solo) e caatinga arbórea aberta (porte de 4 a 5 m de altura, com árvores em concentração 

significativa, alto grau de cobertura do solo e presença de bosques).  

 

7. Aspectos Socioeconômicos 

A área abrange dois municípios, Macau e Porto do Mangue, municípios que juntos 

somam 31.460 habitantes (Tabela 1.4). Como grande parte da área de estudo está inserida no 

município de Macau, será dado destaque para a sócioeconomia deste município. O Município de 

Macau localizado na região salineira do vale do Assu, têm uma área territorial de 788 km2 onde 

residem 26.855 pessoas, com uma taxa de urbanização de 72,4%, possuindo na área do estudo 

três comunidades com características rurais, Diogo Lopes, Barreiras e Sertãozinho. 
Tabela 1.4 - Dados populacionais dos municípios obtidos pelo IBGE, no censo demográfico de 2007  

em Estudo Ambiental Petrobras, Dezembro 2006. 

Municípios  População 2007 Área (km2) Habitantes/(km2) 
Porto do Mangue  4.507  319  14,13  

Macau  26.855  788  34,08  

Macau é considerado o quinto município do estado em termos econômicos, contribuindo 

com 3,2% do produto interno bruto (PIB) do Rio Grande do Norte (IBGE, 2004). As principais 

atividades econômicas são a produção petrolífera (óleo e gás) e a extração de sal, seguidos da 

pesca artesanal, da carcinicultura e atividade agrícola (Figura 1.11). 

 
Figura 1.11 - Evolução do PIB per capita (1999-2002), para o Brasil, Rio Grande do Norte e Macau, 

respectivamente. Fonte: IBGE compilado de estudos PETROBRAS (2006). 
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7.1. Produção de Petróleo e Gás 

A PETROBRAS iniciou suas atividades de exploração na região com a operação do 

Campo de Macau em 1987, ampliando as operações após a entrada em produção do Campo de 

Serra, descoberto em 1996, e com a implantação do Parque Eólico em 2003. Para o Ativo de 

Produção responsável pelo desenvolvimento deste campo, manter a produção do campo é trazer 

divisa econômica para a PETROBRAS, refletindo em royalties para o município e estado. Este 

fato demonstra a importância de manter este campo em plena atividade e, para a sua manutenção 

na área, se faz necessário aprofundar o conhecimento dos processos costeiros atuantes na região. 

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

no campo de Macau acumulada de 341.918 m3/d (Fevereiro/08). O campo de Serra com uma 

produção acumulada de 1.867.073 m3/d (Fevereiro/08). A usina tem capacidade para produzir 

1,8 Megawatt: suficiente para atender ao consumo de eletricidade de uma cidade com de 10 mil 

habitantes e atende o fornecimento de energia elétrica da Petrobras na operação dos campos de 

Macau (Foto 1.5) Serra (Foto 1.6), Aratum e Salina Cristal.  

N

 

 

 
Foto 1.5 - Foto mostrando em primeiro plano base 

de poço de petróleo (campo de Macau) e no 

segundo plano estação de armazenamento da 

produção de petróleo e gás. 

N

 

 

 
Foto 1.6 – Foto mostrando localização do campo 

petrolífero (Serra). Foto: Getúlio Moura (Fev 

2002). 

7.2. Extração de Sal 

A produção de sal no RN (Foto 1.7 e Foto 1.8) corresponde a 96% (6.400.000 ton/ano) 

do total do país e está localizada em 6 municípios. Deste total, Macau foi responsável por 28,5% 

da produção, totalizando 1.820.000 ton/ano em 2000 (IDEMA, 2004).  
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Em termos econômicos, o sal marinho produzido tem baixo valor de mercado. A 

produção salineira correspondeu a 51% de todo o volume exportado pelo RN em 2003, mas seu 

valor na receita exportada foi de apenas 2% (FIERN, 2004)  

N

 

N

 
Foto 1.7 – Foto mostrando Salina Soledade, próximo 

ao Canal de Maré Casqueira. Foto: Miriam Cunha. 

Novembro (2007). 

Foto 1.8 – Embarque de sal para exportação no Rio 

Açu, empresa Salina Salinor. Foto: Getúlio Moura. 

Fev 2006 

7.3 - Atividade Pesqueira 

A atividade pesqueira tem grande importância em Macau quando comparada aos outros 

25 municípios costeiros do Rio Grande do Norte (Foto 1.9). Em termos de capturas, Macau 

contribuiu com 1.366 toneladas de pescado em 2002, o equivalente a 8,5% das capturas do 

estado. No ano de 2003, a produção do município totalizou 1.472 toneladas, ou 9% do total 

capturado no estado, chegando a 2.240 toneladas de pescado no ano de 2004 e 1.540,2 t, 

representando 10,2% das capturas totais no ano de 2005. Estes dados são dos boletins estatísticos 

do IBAMA/CEPENE de 2002 a 2005. 

N

 

 

 
Foto 1.9 – Tipo de pesca predatória desenvolvida pelas 

comunidades pesqueiras (pesca de arrasto) junto à costa 

(praia da Ponta do Madeiro), a oeste do campo petrolífero 

de Serra. Foto: Getúlio Moura Mai 2007. 

7.4. Carcinicultura 

O cultivo de camarões marinhos representa US$ 8,43 bilhões, ou 13,7% do valor total 

gerado anualmente pela indústria aquícola no mundo (FAO-2003 apud Borghetti et al., 2003). O 

estado do Rio Grande do Norte destaca-se hoje como maior produtor de camarão marinho 

cultivado do Brasil, chegando a produzir no ano de 2002 um total de aproximadamente 18.500 

toneladas, numa área total de 3.591 ha de viveiros para o cultivo do camarão exótico, o que 
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representou neste ano um total de 30,77% do camarão cultivado produzido no Brasil. O estado 

apresentava para o ano de 2002 um total de 280 fazendas, as quais somavam uma área de 3.591 

ha, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC, 2005). 

7.5. Atividade Agrícola 

As pequenas plantações estão situadas em superfície aplainadas, como a área localizada 

junto à comunidade Soledade. Trata-se de um plantio voltado para subsistência, onde podem ser 

observadas plantações de coqueiros, mangueiras e cajueiros, além de pequenos terrenos 

preparados para o cultivo temporário de milho e feijão. Durante o período chuvoso ocorre o 

desenvolvimento de agricultura de subsistência nas lagoas interdunares nos campos de dunas 

móveis com o cultivo temporário de milho, feijão e mandioca. A criação de caprinos, suinos e 

jegues também é observada, e os animais costumam andar soltos pela região. 

7.1.6. Turismo 

A atividade turística do município de Macau é bastante incipiente, embora apresente 

significativa beleza natural, os elementos da paisagem local não representam o principal atrativo 

da região em termos de captação de renda devido ao turismo. Dentre as praias, Camapum é a 

mais procurada por visitantes de outros municípios e estados, devido à proximidade com a zona 

urbana e ser dotada de infra-estrutura de acesso e serviços, pois conta com vários bares e 

restaurantes, além de pousadas e hotéis. A área da RDSEPT também apresenta um forte 

potencial para a potencialidade turística, onde a proposta do grupo de turismo do conselho gestor 

da RDS é fomentar projetos que integrem a população local no desenvolvimento do turismo. 

 

8. Contexto Geológico  

8.1.  Geologia Regional  

A área situa-se no contexto geológico da Bacia Potiguar, localizada no extremo nordeste 

brasileiro sobre o embasamento cristalino da Província Borborema (Almeida et al., 1977). A 

Bacia Potiguar possui uma área de 49.000 km2, dos quais 26.500 km2 estão imersos no Oceano 

Atlântico (Soares et al., 2003). O preenchimento sedimentar reflete as diversas fases evolutivas 

iniciadas há aproximadamente 140 Ma, com o desenvolvimento de profundas calhas de direção 

NE-SW (Figura 1.12) que foram preenchidas por sedimentos lacustres das formações Pendência 

e Pescada. Houve o primeiro evento magmático da bacia (Formação Rio Ceará Mirim). Seguiu-

se uma fase transicional, registrando-se as primeiras ingressões marinhas na Formação Alagamar 

num ambiente transicional flúvio-deltáico e lagunar, depositando unidades estratigráficas do 

Grupo Areia Branca (Araripe & Feijó, 1994) que não afloram nos dias atuais. No Albiano, há 

cerca de 110 M.a. o Atlântico afogou os sistemas fluviais proximais representadas pela 
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Formação Açu, desenvolvendo-se em duas plataformas carbonáticas. A mais antiga, a Formação 

Ponta do Mel, interdigitou-se com a Formação Açu na atual zona litorânea norte potiguar e a 

mais nova, a Formação Jandaíra, recobriu totalmente a Formação Açu, registrando-se o máximo 

da transgressão do Oceano Atlântico. Em águas profundas depositavam-se os folhelhos da 

Formação Ubarana. Todas estas unidades formaram o Grupo Apodi. Também, ocorreu o 

segundo evento magmático da bacia (Formação Serra do Cuó). A Província Borborema sofreu 

um soerguimento e instalou-se uma erosão generalizada no Neocampaniano (aproximadamente 

80 M.a), quando depositaram-se sedimentos continentais e costeiros das formações Barreiras e 

Tibau intercaladas com calcários plataformais da Formação Guamaré e, no talude continental, a 

Formação Ubarana (Grupo Agulha). Também compõem o grupo Agulha os basaltos da 

Formação Macau, presentes na área da cidade que lhe deu o nome e também nos campos de 

Agulha e Ubarana onde atingem espessuras de até 1.500 metros (Soares et al.,1983). Fechando a 

sedimentação da Bacia Potiguar, registram-se os sedimentos atuais dunas, praias e marinhos. O 

arcabouço estrutural da Bacia Potiguar pode ser observado na Figura 1.12. 

 
Figura 1.12 – Arcabouço estrutural da Bacia Potiguar, seta vermelha destacando o Alto de Macau, área 

onde parte do estudo está sendo desenvolvido. 

Valentim da Silva (2009) utilizou imagens óticas (CBERS-2B) e de radar (SRTM) para 

mapear lineamentos topográficos marcados pela disposição do padrão de drenagem, alinhamento 

de encostas de vales e falésias costeiras, além dos spits e ilhas barreiras com orientações E-NW 

em seus segmentos mais alongados e NE nos mais curtos. A orientação da maioria dos 

lineamentos mapeados é paralela aos sistemas regionais de Falhas de Afonso Bezerra (NW) e 
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Carnaubais (NE), cuja reativação holocênica de cinemática oposta à movimentação antiga vem 

influenciando o escoamento superficial e a sedimentação costeira proveniente do continente até 

os dias atuais. Na imagem CBERS-2/CCD de 2007 a Ponta do Tubarão inflexiona para 213° Az, 

uma direção subparalela a lineamentos mapeados na porção mais continental da área, incluindo 

segmentos do Rio Piranhas-Assu, limite entre os tabuleiros e a planície flúvio-marinha e outros 

trechos da linha de costa, o que indica uma possível continuidade de lineamentos continentais em 

direção ao litoral (Figura 1.13). 

   
Figura 1.13 – Lineamentos topográficos mapeados a partir de imagens SRTM e CBERS-2B  

(Valentim da Silva, 2009). 

8.2. Geologia Local  

A geologia da área estudada (Figura 1.14) consiste de rochas sedimentares e ígneas 

cenozóicas, sendo aflorante as rochas sedimentares do Grupo Agulha (Araripe & Feijó, 1994), 

compostos pelas Formações Tibau, Barreiras e Potengi, representando a sedimentação flúvio-

marinha regressiva da margem Passiva da Bacia Potiguar e localmente a Formação Macau, 

representando o magmatismo na região. A seqüência mais recente da geologia é composta por 

sedimentos recentes (eólicos, aluvionares, beachrocks, ilhas barreiras entre outros. Esta última 

seqüência predomina na região, sendo subdividida, segundo critério de Angelim et al. (2006): 

8.2.1 – Seqüência Tércio-Quaternária: 

a) A Formação Tibau (Tt) aflora na área na base da falésia Chico Martins. Trata-se de 

arenito grosso, composto por grãos calcíferos dolomitizados, concreções ferrosas e por grânulos 

de quartzo, Farias (1997).  

b) A Formação Macau aflora a Sul da área, apresentando-se intensamente intemperisada, 

com colorações variegadas: violácea, amarelado, castanho escuro/avermelhado e até creme claro, 

com esfoliação esferoidal. ECOPLAM (1997).  
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Figura 1.14 – Cronoestratigrafia, seqüências deposicionais e evolução tectônica da Bacia Potiguar, conforme 

Pessoa Neto et al. (2007). 
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c) A Formação Barreiras (Tb) composta por areia média a grossa, 

alaranjada/avermelhada/mosqueada de branco, mui argilosa, má seleção, ocorrendo na área através 

de falésias litorâneas. No contato com a Formação Potengi sobreposta está marcada por uma porção 

laterizada, já com a Formação Tibau, o contato é marcado pela mudança na coloração dos arenitos 

amarelados da Formação Barreiras para cor esbranquiçada da Formação Tibau (Figura 1.15 H). 

8.2.2 – Seqüência Quaternária: 

a) A Formação Potengi (Flúvio eólico) (Qpt): De acordo com Vilaça (1985), corresponde à 

seqüência proposta por Campos Silva (1983), caracterizada por sedimentos estratigraficamente 

acima da Formação Barreiras e aparentemente abaixo das Dunas recentes, Angelim et al. (2006). 

Aflora na área na parte mais superior da falésia da Ponta do Tubarão, sendo constituída por areia 

fina a média com sedimento inconsolidado com coloração amarelo avermelhada. 

b) Depósito de Piso de Dunas (Área de Deflação) (Qpd): São depósitos de areia, onde o 

modo de transporte principal dos grãos de areia é por saltação, enquanto as partículas finas (silte e 

areia muito fina) são levadas em suspensão, observa-se na figura 05 as marcas deixadas pela 

migração das dunas. 

c) Beachrock da Ponta do Tubarão (Paleopraia) (Qbr): Este depósito é observado na atual 

zona de estirâncio da praia de Chico Martins, na base da falésia. Trata-se segundo ECOPLAM 

(1997) e Farias (1997) de um terraço retrabalhado pelo mar, com 20 m de largura e se estende até 

100 m em direção ao oceano.  

A planície de maré é topograficamente definida como área de relevo plano, próximo à 

costa, com mergulho fraco em direção ao mar e, localmente, para os canais principais de 

drenagem, caracterizada como área mista, com dinâmica dos movimentos das marés estuarinas, 

sendo cortadas por canais de maré, compreendendo as zonas de supramaré, intermaré e inframaré 

(Miranda, 1997), sendo estas zonas inundáveis em maré de sizígia Farias (1997). Este autor 

descreve que os Canais ocorrem em áreas de regime de maré razoável, área protegida por barra 

arenosa alongada e pouca espessa, costa de alta energia, sujeita atualmente a intenso processo de 

erosão, apesar da histórica progradação da linha de costa onde o estudo está inserido. Os canais 

de maré constituem a zona estuarina de maior energia hidráulica do sistema, sendo responsáveis 

pelo carreamento de sedimentos, e deposição, assoreando a planície de maré e originando os 

bancos e barras arenosas indicando, às condições atuais da dinâmica ambiental. A zona de 

inframaré encontra-se também constituída pela área denominada de antepraia que permanece 

submersa nas marés de quadratura e emersas nas marés de sizígia (Miranda, 1997). A Figura 

1.19 mostra pluma estuarina da bacia hidrogáfica Piranhas-Açu, representando os bancos 

arenosos. 
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Figura 1.15 – Mapa geológico simplificado da área de estudo com fotos representando as unidades litoestratigráficas. 
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d) Depósito Colúvio-Cascalheiras (Qc): Responsável pela formação terraço flúvio–

estuarino, constituindo antigo leito de planície estuarina, atualmente emerso e raramente inundado, 

são constituídos por areias mal selecionadas e cascalhos encontrados nas margens, leitos e 

desembocaduras dos rios.  

 e) Dunas Fixas (Qdf): Segundo Gomes et al. (1981), e corroborado por Souto (2004), são 

paleodunas compostas por sedimentos eólicos quaternários, constituídos predominantemente por 

areias finas/finas a médias quartzosas, bem selecionadas e grãos arredondados, onde o modo de 

transporte principal é por saltação dos grãos, enquanto as partículas finas (silte e areia muito fina) 

são levadas em suspensão. Destaca-se Na Figura 1.15D a cobertura vegetal de quixabeiras e o 

Campo de Dunas Móveis de Guamaré (Sobrevôo realizado a 2.624 m). 

f) Depósito de Mangue (Planície de Maré) (Qpm e Qpi): São depósitos localizados em áreas 

protegidas pelos spits arenosos. Trata-se das zonas infra, inter e supramarés, encontrados na planície 

estuarina, como por exemplo na área da RDSEPT Figura 1.15F e na área do Corta Cachorro 

Figura 1.15G. Os ambientes de inframaré estão sempre submersos (canais de maré). Os ambientes 

de intermaré alternam-se entre exposição/inundação em função da altura das marés correspondem 

às áreas alagadas entre as marés médias altas e baixas normais e as de supramaré são áreas 

inundadas pelo mar durante as grandes marés cheias de sizígia (lua nova ou cheia).  

g) Depósitos de Dunas Móveis (Qdm): estão localizadas em toda a faixa litorânea, 

representadas pelos campos de dunas de Barreiras/Diogo Lopes e Soledade/Casqueira. Nestas áreas 

ocorrem dunas eólicas do tipo barcana acumuladas pelo vento, que se deslocam para SW com 

velocidade média anual de 20 km/h ou 5,5 m/s, podendo atingir até 9,0 m/s se acordo com Miranda 

(1983). Os sedimentos são constituídos por areia fina a média, composta predominantemente por 

quartzo e por vezes fragmentos de conchas de organismos marinhos, apresentam grãos bem 

arredondados a subarredondados, bem selecionados. Nas proximidades do Campo de Serra, podem-

se observar as planícies de deflação formadas durante migração para SW das dunas móveis, que 

deixam para trás em baixios os sedimentos mais grossos Figura 1.15B. Na Figura 1.15C observa-

se campo de dunas com sentido predominante do vento (NE) e dunas móveis sendo 

interrompidas pelo Rio Casqueira a SW do Campo de Serra, possivelmente de forma semelhante 

ao que ocorreu com a deposição da ilha barreira registrada na sondagem do testemunho S4 

estudado por Silva (1991). A seta vermelha na Figura 1.15E mostra a planície de deflação (piso 

de dunas), formada durante migração para Sudoeste das dunas móveis. 

h) Depósitos Aluvionares (Qa): São areias mal selecionadas e cascalhos, encontradas nas 

margens, leitos e desembocadura dos rios; depósitos de transbordamento constituídos por planície 

de inundação, ocasionados pelas cheias Angelim et al. (2006), podendo conter alguma matéria 
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orgânica (Souto, 2004). Os Depósitos Aluvionares Antigos correspondem aos terraços que estão 

associados à migração do paleocanal do rio Piranhas Açu para leste até a posição atual, Fonseca 

(1996), apud Bezerra et al. (2006). 

i) Depósitos de Sedimentos de Praias Recentes (Qp) e N4ba: São depósitos de areias 

inconsolidadas, quartzosas, com granulometria variando de fina até muito grossa, rica em 

bioclásticos e, algumas vezes em minerais pesados (Souto, 2004), encontrados basicamente na zona 

de estirâncio, de pós praia e de barras arenosa Silveira (2002). Consiste numa zona estreita paralela 

à linha de costa, ocorrendo ao longo de toda a faixa litorânea da área estudada. Os sedimentos de 

praia estão submetidos diariamente à atuação da dinâmica costeira, através dos processos costeiros 

marinhos e eólicos. De acordo com Miranda (1983), a ação desta dinâmica costeira por vezes 

produz intensas variações morfológicas na praia, como a geração de barcanas praiais e sedimentos 

de dunas móveis, estes sedimentos são submetidos a um constante retrabalhamento, devido à ação 

dos processos costeiros marinhos e eólicos. Nele, estão inseridas as ilhas barreira, foco deste estudo.   

A sedimentação no Holoceno tem sido controlada pela variação do nível do mar, padrão do 

transporte de dunas e correntes litorâneas ao longo da costa semi-árida. Caldas (2002); Stattegger et 

al.(2006); Silva & Nogueira (1995); e Farias (1997) descrevem-na como uma unidade composta por 

sedimentos que participam nos processos deposicionais, atuantes nos dias atuais (leques aluviais, 

sedimentos de praia, dunas móveis, aluviões, manguezais e coberturas arenosas). 

 

9. Contexto Geomorfológico  

As regiões litorâneas mantêm-se em geral, sob condições de equilíbrio dinâmico e não de 

equilíbrio estático, formando áreas muito susceptíveis a mudanças, podendo ser afetadas em 

diversas escalas temporais e espaciais, sofrendo importantes transformações, que podem ou não ser 

reversíveis, ocasionadas pela intensa ação dos processos costeiros que, ao longo do Holoceno, 

modelaram e continuam modelando a costa, através da construção e erosão de pontais arenosos, de 

ilhas-barreiras, migração de canais de maré e migração de campos de dunas sobre antigas planícies 

costeiras.  

As principais características geomorfológicas, a distribuição dos ambientes de sedimentação 

e, sobretudo, das fácies sedimentares, são função da interação entre as variáveis ambientais 

moldadoras do relevo (intemperismo, vento e correntes) e a paleo-topografia. Em se tratando da 

região costeira, as variações do nível do mar ocorridas durante o Quaternário e principalmente nos 

últimos 10.000 anos (Suguio, 1988), tiveram um papel fundamental na evolução do relevo. Em 

termos de compartimentação de relevo na área, foram identificadas as feições: Duna Fixa ou 

Superfície Interdunar, Duna Móvel ou Depressão Interdunar, Tabuleiros Costeiros ou Superfície de 
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Aplainamento, Falésia, Planície Flúvio-Estuarina e Planície Estuarina ou de Maré. Segundo Silva 

(1991), a paleogeografia de unidades pleistocênicas é mais antiga e os movimentos tectônicos 

recentes exercem um controle maior na sedimentação holocênica, formando ilhas-barreiras que 

dividiram a sedimentação estuarina da sedimentação de mar aberto, provavelmente devido à 

variação lateral dos principais canais fluviais.  

A planície de maré a leste da cidade de Macau foi depositada sobre um “embasamento” 

antigo do Pleistoceno, raso (3 a 7 m) que pode ser a razão para a falta de uma significante deposição 

fluvial/estuarina nesta região. A Figura 2.16A mostra uma vista panorâmica do ecossistema 

manguezal localizado na planície estuarina próxima as localidade de Barreiras e Diogo Lopes. 

Na Figura 2.16B observa-se a planície flúvio estuarina com destaque para ilhas barreiras de 

aproximadamente 7.020 anos  e 2.340 anos (Silva,1991). No primeiro plano, Salina desativada 

circundada por Ilhas barreiras preservadas na área, seta vermelha mostrando Canal de maré dos 

Barcos interrompido por Salinas desativadas e inoperantes. A Figura 2.16C representa a planície 

interdunar com destaque para o campo de dunas móveis que recobrem dunas parabólicas sentido 

predominante de vento nordeste. À esquerda, a Lagoa do Bento e em segundo plano, a planície 

estuarina de Barreiras/Diogo Lopes. A Figura 2.16D apresenta foto obtida com sobrevôo 

realizado a 800 pés (2.624m), onde se observa a planície interdunar em maré baixa com destaque 

para o campo de dunas fixas, à esquerda o Canal do Arrombado e à direita o Canal de maré da 

Conceição. O Campo de dunas móveis, principalmente as barcanas no formato de meia lua, que 

deixam para trás em baixios os sedimentos mais grossos, conforme observado na Figura 2.16E 

obtida com sobrevôo realizado a 450 pés (1.476 m). Os bancos arenosos são formados pela maré 

vazante durante o encontro do fluxo de sedimentos, como no caso da foz do Rio dos Cavalos e do 

Rio Açu Figura 2.16F.  A Superfície de Tabuleiros Costeiros pode ser observada na Figura 2.16G, 

onde é possível identificar o contato da área alagadiça com a vegetação de caatinga, e na Falésia 

Chico Martins Figura 2.16H, feição geomorfológica proeminente se destacando pela beleza natural 

e paisagística. A área urbana do Município de Macau encontra-se circundada pela planície flúvio 

estuarina durante o período chuvoso Figura 2.16I. 

 

10. Processos Costeiros 

Os processos que modelam a linha de costa podem ser afetados em diversas escalas 

temporais e espaciais, estando diretamente relacionados aos processos de natureza física, química e 

biológica que exercem grande influência na modelagem costeira, abordando os processos 

causadores e transformadores de feições morfológicas, bem como as forças geradoras desses 

processos e seus mecanismos de interação. 
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Figura 1.16 – Mapa geomorfológico da área estudada com fotos representando os diferentes compartimentos geomorfológicos. 
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De acordo com (Noerbergerg, 2001), a grande variabilidade espacial e temporal dos 

processos morfodinâmicos costeiros e estuarinos é um desafio para o entendimento geral tanto da 

freqüência quanto da magnitude desses processos, bem como de seu grau de influência no 

transporte e balanço de sedimentos, na morfologia costeira e nos processos ecológicos. A área de 

estudo está exposta a processos costeiros de alta freqüência (ondas, correntes, marés e ventos), 

mudando constantemente o ambiente praial. Sob a ação de ondas individuais, os sedimentos da 

praia são colocados em suspensão e transportados por correntes costeiras ao longo da costa 

(correntes de deriva litorânea) observadas na porção Leste da área e/ou perpendicularmente 

(correntes de contra fluxo) observadas na porção Oeste da área . O transporte de sedimentos 

também é provocado por aumento no nível do mar, seja de longa-duração (mudanças no volume 

de água nos oceanos ou subsidência /emergência do continente por processos geológicos) ou de 

curta-duração (marés astronômicas - ordem de m/h, tempestades – m/h e ondas – m/s).  

10.1. Ondas 

As ondas influenciam no selecionamento e redistribuição dos sedimentos depositados 

na costa (Souza, 2008), podendo causar mobilização de sedimentos (Vital et al., 2008). Ao se 

aproximarem da costa sofrem interferência da batimetria, da geomorfologia, da geologia e 

meteorologia, tendo como característica para a área os processos de refração (Fotos 1.10), 

difração (Foto 1.11) e reflexão (Foto 1.12) (Souza, 2008). Segundo este autor, esses fenômenos 

governam os padrões de circulação costeira que são fundamentais no transporte de sedimentos e 

na modelagem da linha de costa. As três áreas de medições de ondas identificadas foram: na 

zona de arrebentação com altura significativa (HS) alcançando no período de inverno em média 

de 56 cm, com altura máxima de 123 cm e mínima de 27 cm (Frazão, 2005). Tabosa (2002) 

realizou obteve altura de onda significativa de 0,5 m, com período médio de 1,20 s. Silveira 

(2002); Lima (2004); e Chaves (2005) registraram máxima de 80 cm e mínima de 22 cm.  

No fundeio com a bóia S4 (área de Aratum), Souza (2008) encontrou valores médios de 

altura significativa (HS) de 0,44 m e altura máxima de 0,99 cm para agosto de 2006 (período 

seco). Em maio de 2007 (período chuvoso), observou-se um (HS) médio de 0,52 m altura, 

máxima de 0,85 m. Em estudos ambientais da PETROBRAS/OCEANSAT (2004), através de 

uma análise estatística de dados sobre ondas do BNDO, relativos ao período 1963 - 1996, para a 

região entre as latitudes de 4º e 6º30’S e as longitudes de 34º e 37ºW, foram registradas alturas 

típicas entre 1 e 1,5 m, ao longo do ano. A análise do clima de ondas foi baseada nas simulações 

do modelo STWAVE (Steady-state spectral Wave model) desenvolvido pela U.S. Army Corps 

of Engineers, e fornece a evolução de altura, período e direção da propagação da onda ao longo 

da costa. 
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Foto 1.10 - Fotografia aérea de baixa altitude (450 pés) 

mostrando aspecto de interferência (refração de ondas) 

na desembocadura do Rio Piranhas devido ao 

aparecimento da pluma estuarina. Foto; Maio/2007. 

Miriam Cunha  

N

 

 

 

 

Foto 1.11 – Zonas de sombra geradas pelas ondas de 

difração se dissipando no entorno da ilha barreiras 

Ponta do Tubarão conforme orientação das setas. Foto; 

Maio/2007. Miriam Cunha 

N

 

 

 

 

Foto 1.12 - Ondas de reflexão na barra nova de Diogo 

Lopes, podendo-se perceber a mudança na direção da 

propagação das ondas (seta de A para B),município de 

Macau. Foto: Out/2006. Getúlio Moura,  

O STWAVE considera: refração, difração e quebra de ondas induzidas pela 

profundidade local, desenvolvimento do campo de ondas pela ação do cisalhamento eólico, 

interação onda-onda, e redistribuição e dissipação de energia. A direção preferencial de 

incidência das ondas varia sazonalmente entre leste e sudeste, acompanhando as oscilações dos 

alísios. De acordo com dados coletados pela PETROBRAS (1997) para Guamaré ao longo de 

dois anos de observação, predominam as ondas para Oeste com alturas significativas de 0,5 a 1,0 

m e período variando de 5 a 8 s. Os menores valores para os períodos de pico são observados nos 

meses de agosto e setembro (6-6,5 s). Os períodos de maiores picos (8 a 18 s) de onda foram 

observados no mês de janeiro, os quais se devem a ondulações com direção dominante N e NE e 

alturas significativas de 0,5 a 2,0 m. 

B 

A 
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Ao alcançarem à costa, arrebentando na praia, dissipam energia e geram correntes 

litorâneas devido à correlação entre a orientação E-W da linha de costa e a direção preferencial 

dos ventos NE-E. Nos estudos ambientais da PETROBRAS (2006) foi aplicado o modelo 

STWAVE na região de Guamaré (Figuras 1.17 e 1.18). Nelas são apresentadas duas situações 

climatológicas típicas identificadas na Bacia Potiguar: período seco, com ventos 

predominantemente intensos e provenientes de E-SE, e período chuvoso, com vento de Leste e 

no geral menos intenso.  Para cada situação é analisado a evolução espacial da altura 

significativa da onda Hs e dos vetores direção de onda, estes últimos normais à frente de onda. 

Estas ondas evoluem progressivamente até o seu total espraiamento na linha de costa. Os efeitos 

da topografia de fundo sobre o campo de ondas podem ser sentidos pelas alterações de amplitude 

e orientação dos vetores direção de onda. É observado que o trem de ondas se propaga para 

direção Oeste, e sofre reflexão com a diminuição da profundidade ao se aproximar da costa, 

tornando-se sub-paralela a esta (Foto 1.13 e Foto 1.14). 

De acordo com a consolidação de estudos ambientais da PETROBRAS (2006), o 

resultado da simulação indica, para o período seco e de ventos mais intensos, uma altura de onda 

mediana da ordem de 1,3 m. O período de onda médio calculado nesta época do ano para a área 

de estudo foi de 7,0 s. Já para o resultado da simulação utilizando-se as características de período 

chuvoso, com ventos menos intensos, obteve-se uma altura de onda média da ordem de 1,9 m, e 

um período de onda médio de 8,3 s. Durante o processamento digital de imagens e de observação 

de fotografia de pequeno formato (Foto 1.15) pode-se perceber que o comportamento das ondas 

ao se aproximarem da costa sofrem interferência da batimetria, da geomorfologia, da geologia e 

meteorologia ocorrida na área, onde as forçantes dominantes no transporte e deposição dos 

sedimentos são originadas pelas correntes de deriva litorânea, pelas correntes de contra fluxo e 

correntes induzidas por ondas (Chaves et al., 2004). De acordo com este autor, o transporte é da 

ordem de 100 m3/dia. 

Neste caso observando a geometria do litoral durante a formação e distribuição espacial 

e temporal das ilhas barreiras e barras arenosas, sugere-se que suas deposições estão intimamente 

relacionadas às duas grandes falhas regionais: no caso o transporte de sedimento que ocorre no 

sentido E (porção a direita do rio Açu) está relacionado à falha Carnaubais proporcionando o 

desenvolvimento de correntes de deriva litorânea. O transporte de sedimento que ocorre a W do 

rio Açu, quando este sedimento chega à linha de costa formam correntes de contra fluxo 

originadas pelo refluxo do volume de água que retorna da costa de volta para o mar, em virtude 

da força gravitacional, podendo ser percebida na migração da ilha barreira localizada entre o rio 
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das Conchas e dos Cavalos no município de Porto do Mangue. O crescimento W para E dessa 

ilha, sugere-se que, exista uma correlação com a falha Afonso Bezerra.  

 

 

N N
 

Fotos 1.13 e 1.14 - Observar comportamento do trem de ondas modificado de acordo com a morfologia de fundo. 

Durante a preamar direção NE. Na baixamar direção E. Foto: Getúlio Moura, Julho 2002. 

 

 
Figura 1.17: Evolução 

espacial da altura da 

onda e do vetor direção 

de onda na Bacia 

Potiguar para período 

seco, predominando  

ventos mais intensos. 

Fonte: PETROBRAS, 

2006. 

 

Figura 1.18: Evolução 

espacial da altura da 

onda e do vetor direção 

de onda na Bacia 

Potiguar para período 

chuvoso, com 

predominância de 

ventos menos intensos. 

Fonte: PETROBRAS, 

2006. 

 
B 
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Corroborando com Souto et al. (2006), a migração SSW da ilha barreira Ponta do 

Tubarão ocasionou o estreitamento do canal de maré, empurrando-o em direção ao continente, 

fazendo com que o efeito erosivo no Campo Macau e Serra se intensifique. 

N

 

 

 

Foto 1.15 - Mudança na direção das ondas, devido ao controle 

estrutural (Falha Carnaubais) na Falésia Ponta do mel. (Seta 

preta) ondas reflexivas e (seta vermelha) Ondas dissipativas. 

Getúlio Moura. Dez 2001 

Conforme histórico do processo erosivo da ilha barreira Ponta do Tubarão, durante 

agosto de 2003 abriu-se um canal de maré a NWW dessa ilha, proporcionando assim 

assoreamento da base petrolífera no campo de Macau. Já em 2007 (Foto 1.16), o canal principal 

de escoamento de maior competência era o canal SWW, proporcionando assim durante as marés 

de vazante que o fluxo ocorra paralelo a linha de costa aumentando assim o seu processo 

erosional. (Foto 1.17 e Foto 1.18).  Segundo Vital et al. (2006a); e Chaves (2005), os meses de 

maior erosão costeira (junho a janeiro) estão relacionados com o aumento da energia de ondas 

que por sua vez parece estar relacionado as variações climáticas sazonais, com aumento de 

energia de onda e velocidade das correntes de maré durante os meses de menor precipitação. 

N

     
 

N

 

N

 
Foto 1.17 - Seta preta mostra a ação conjunta de 

correntes de maré, ondas e ventos, gerando 

assoreamento. Foto: Iracema Miranda, Julho 2001. 

Foto 1.18 - Campo de Macau, seta demonstra a ação 

conjunta de correntes de maré, ondas e ventos, gerando 

erosão. Foto: Michael Souto, Maio 2007. 

Foto 1.16 - Destaque para os canais de maré que 
pressionados pela migração da ilha barreira, controlam 
parte do assoreamento e erosão da linha de costa. A seta 
em “A” é o canal NWW aberto em 2003, responsável 
pelo assoreamento na zona costeira, a seta em “B”, é o 
canal SWW aberto a partir de Fev 2006 e atualmente o 
de maior competência, responsável pela erosão na zona 
costeira. Foto: Getúlio Moura. Maio 2007 

A 

B 
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10.2. Correntes 

 Em escala regional, a circulação na região é dominada por três fluxos: a Corrente Norte 

Brasileira (CNB), a corrente de deriva litorânea e as correntes de maré. A dominância de cada 

uma num determinado ponto será principalmente função da distância da costa e dos aspectos 

referentes à geometria do litoral. Quanto mais afastado da costa, maior é a influência da CNB, 

que flui para noroeste, forçada pelos ventos alísios predominantes de sudeste Mais próximo da 

costa aumenta a influência da corrente de deriva litorânea e das correntes de maré. A deriva 

litorânea possui sentido preferencial de leste-oeste, motivada principalmente pela orientação da 

linha de costa, que neste trecho de litoral é Leste-Oeste, e pela direção de incidência das ondas 

que atingem a costa, vindas preferencialmente de Nordeste e Leste. A corrente de maré é 

perpendicular à linha de costa e influencia até a isóbata de 10 m, aproximadamente.  

As correntes de deriva litorâneas (longshore drift) são significativas, apresentando 

correntes principais que fluem para oeste-noroeste e as ondas e correntes induzidas por ondas são 

as forçantes dominantes no transporte sedimentar líquido, da ordem de 100 m3/dia (Vital et al., 

2008; Chaves 2005) e apresentam sentido de transporte e deposição  para W, o que pode ser 

evidenciado pela evolução da Barra do Fernandes, da ilha barreira Ponta do Tubarão e da Barra 

do Corta Cachorro  (Souto, 2004; Silveira, 2002). 

As correntes litorâneas também são influenciadas pela variação da maré. A maré vazante 

se constitui na forma mais destrutiva evidenciada pela formação dos canais de maré dentro do 

estuário, tendo sua ação erosiva aumentada quando interceptada pelas correntes vindas de mar 

aberto, como identificada na área do canal do arrombado a W do campo de Serra. De acordo com 

estudos realizados por Souza (2008), observa-se que as ondas que chegam à praia geram uma 

série de correntes cujo padrão depende do ângulo de incidência que faz com a linha de costa. As 

correntes litorâneas transportam sedimento que foram postos em suspensão pela ação do 

retrabalhamento das ondas ao longo de grandes trechos do litoral (Figura 1.19).  

A dinâmica das correntes nesta região é muito intensa e determinante na modelagem da 

linha de costa, o que pode ser observado pela constante modificação da paisagem costeira por 

meio da construção de ilhas-barreira de leste-oeste e de oeste-este, migração de canais de maré, 

surgimento de novos canais, spits etc. Na área do estudo sugere-se o desenvolvimento de duas 

correntes marinhas distintas: as correntes marinhas que ocorrem a Leste da área do estudo sendo 

correntes marinhas que se formamem resposta à interação, entre a orientação leste-oeste da costa 

e o trem de ondas vindas de nordeste-este, cuja refração forma uma importante corrente costeira 

de direção este-oeste (correntes de deriva litorânea) surgindo assim os spits com crescimento 

para oeste. No caso da porção a oeste da área de estudo são correntes marinhas originadas pelo 
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refluxo do volume de água que retorna da costa de volta para o mar, em virtude da força 

gravitacional, isto ocorre em resposta à interação entre a orientação noroeste-sudeste da costa e o 

trem de ondas vindas de nordeste, formando uma segunda corrente costeira de direção oeste-este 

(correntes de contra fluxo) surgindo os spits com crescimento de oeste-leste.  

Outro estudo elaborado na região com o objetivo de determinar o padrão de circulação 

predominante foi realizado por NATRONTEC/ECOPLAN (1995), sendo que os resultados 

indicaram correntes variando em intensidades de 5 a 15 cm/s. O sentido preferencial das 

correntes é para SW durante as marés enchentes, e para N e NE nas marés de vazantes. Durante 

as visitas de campo pode-se perceber que a circulação nesta região em relação à direção das 

correntes é regida por corrente de maré e correntes de deriva litorânea, aquela que controlar a 

circulação define o transporte do sedimento. De acordo com estudo 2002 e 2004, os resultados 

indicaram valores de intensidade de corrente variando entre 0,2 e 17,4 cm/s, com média de 8,5 

cm/s. No que se refere à direção do vetor corrente, verifica-se que os vetores apontam 

preferencialmente para oeste, sendo sudoeste nas marés enchentes e Noroeste, Norte e Nordeste 

nas marés vazantes. Sugere-se assim que os processos de hidrodinâmica como o comportamento 

do trem de ondas, a morfologia de fundo e as correntes ao chegar à zona costeira, o transporte e 

deposição dos sedimentos, são influenciados pelas grandes falhas geológicas. Isto é corroborado 

por Fonseca (1996), e foi observado nas análises multitemporais das imagens. De acordo com 

este autor, ocorre uma compartimentação do litoral norte no trecho compreendido entre a Ponta 

do Mel e Ponta dos 3 irmãos como conseqüência do conjugado definido pelas falhas regionais.  

10.3. Marés 

O regime de maré na área é classificado como maré semi-diurna, com dois eventos 

de preamar e dois de baixamar a cada dia lunar (aproximadamente 24,8 h), podendo ser 

classificada como meso-maré. O nível médio da maré é de 133,1 cm. A média das marés de 

sizígia é de 284,55 cm, e o nível médio das marés de quadratura é de 220,54 cm. As 

amplitudes das marés de sizígia e de quadratura são respectivamente 255,85 cm e 127,79 

cm, (DHN-Marinha do Brasil, apud PETROBRAS, 2006) (Figura 1.20). Na área de Macau, 

os valores chegam a 92,6 e 31,6, respectivamente. Como resultado das elevadas amplitudes 

de marés, percebe-se na área mobilidade contínua dos sedimentos ao longo do fundo 

próximo à costa. Concordando com Vital et al. (2008), a presença de pequenos deltas de 

maré vazante ao longo dos sistemas de ilhas barreiras e foz de rios, bem como a formação de 

pontais perpendiculares a costa (spits) mostram a forte influência das marés  (Foto 1.19). A 

Tabela 1.5 apresenta resultados do monitoramento realizado por Mantovanelli (2007), nas 

proximidades da plataforma petrolífera de Aratum. 
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Figura 1.19: Imagem híbrida RGB 432 de 29/05/2003 (no continente) + componentes principais MNF 321 

de 28/02/2008 (oceano). Seta amarela (deriva litorânea), branca (pluma de sedimentos em suspensão na 

desembocadura do Rio Açu-piranhas), verde (correntes de contra fluxo), vermelho (redução de sedimento em 

suspensão por influência dos gabiões na ilha do Camapum) e seta azul (reserva estratégica de sedimento fluviais do 

rio Açu, aprisionado pelas barragens. (Modificado de Souza, 2008). 

 

N
    

 

Foto 1.19 – Influência das correntes de maré d

no transporte e deposição dos sedimentos. 

aérea de baixa altitude (450 pés) do canal do a

Foto: Miriam Cunha em Maio de 2007. 

 

 

Figura 1.20 – Medidas de 

maré no Porto de Macau – 

RN. Fonte DHN – 

compilado Silva, (1991.) 

 



Dissertação de Mestrado – Capítulo 1                                                      Miriam Cunha do NASCIMENTO 

 42

Tabela 1.5 - Valores médios, máximos e mínimos de altura da maré (m) e de duração dos períodos de enchente e 

vazante durante os dois períodos de monitoramento (Maio 2007 e Agosto 2006). 
 vazante vazante enchente enchente 

Maio 2007 altura (m) duração (h) altura (m) duração (h) 
média 1,70 6,14 1,71 6,25 

máximo 2,22 6,65 2,11 7,05 
mínimo 1,10 5,12 1,28 5,73 

Agosto 2006 altura (m) duração (h) altura (m) duração (h) 
média 2,01 6,28 2,02 6,13 

máximo 3,08 6,72 2,91 6,55 
mínimo 1,03 5,53 1,11 5,62 

11.  Mudanças do Nível do Mar 

Suguio (2003) definiu para a costa brasileira curvas parciais ou completas das flutuações 

dos níveis relativos do mar nos últimos 7.000 anos. Caldas (2002); Silva (1991); Fonseca (1996) e 

Vital (2008) constataram para a área do litoral setentrional resultados compatíveis. Consolidando 

dados existentes nos terraços holocênicos da área do estudo através de imagens de satélite, dados 

geocronológicos e estudos pretéritos, foram evidenciados paleo-níveis do mar corroborando com os 

estudos citados anteriormente. Com isso, é possível ampliar para a área do estudo a evolução das 

mudanças do nível do mar feitas por Suguio (2003): 

a) O nível médio atual do mar foi ultrapassado, pela primeira vez, entre 7.000 e 6.500 anos AP; 

b) Há cerca de 5.100 anos AP o nível do mar subiu entre 3 a 5 m acima do atual; 

c) Há cerca de 3.900 anos AP o nível relativo do mar deve ter estado 1,5 a 2 m abaixo do atual 

(Massad et al., 1996); 

d) Há aproximadamente 3.000 anos AP o nível do mar ascendeu entre 2 a 3,5 m acima do atual; 

e) Há 2.800 anos AP ocorreu novamente uma pequena descensão, atingindo provavelmente um 

nível inferior ao atual; 

f) Há cerca de 2.500 anos AP foi atingido um nível 1,5 a 2,5 m acima do atual e, desde então, tem 

ocorrido uma tendência ao rebaixamento contínuo, uma vez que o alcance mínimo do método do 
14C é de 300 anos, não se pode determinar a tendência das últimas centenas ou dezenas de anos. 

 De acordo com Mesquita (1994) nos últimos 40 anos estaria ocorrendo uma ascensão de 

nível de 30 cm/século na região de Cananéia (SP), cifra esta que é bem superior aos valores 

encontrados no hemisfério norte, abrangendo um tempo mais longo de medições (mais de 100 

anos que é de 10 a 15 cm/século. Para Caldas et al. (2006a) a Transgressão Marinha Pós-glacial 

(TMP) atingiu -3 m em 7.000 anos, e passou ao nível do mar moderno em 6.500 anos. No 

Holoceno, em 5.900 anos, o nível do mar estaria 1,3 m acima do atual, sendo seguido por uma 

queda até a posição atual (Vital, 2009). Através de análise multitemporal, foi mapeado o Sistema 

paleo-ilhas barreiras, demonstrando que houve a progradação dessas ilhas para a costa. Percebe-

se que nos últimos 53 anos intensos processos em estágios de erosão costeira, sendo 

intensificadas a partir de 1977 conforme análise apresentada no capítulo II.  
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Capítulo 2 – ANÁLISE MULTITEMPORAL DA ZONA COSTEIRA 

 

2.1. Introdução 

A zona costeira apresenta uma das áreas de mais intenso intercâmbio de energia e matéria 

do planeta, formando áreas muito susceptíveis a mudanças, podendo ser afetadas em diversas 

escalas temporais e espaciais, sofrendo importantes transformações, que podem ou não ser 

reversíveis (Suguio, 2003). A região em estudo é composta por manguezais, praias, planície de 

maré, pontais arenosos, campos de dunas e tabuleiro costeiro. Na área, a interpretação de 

imagens digitais de sensores remotos, adquiridas em várias datas distintas possibilitou a 

elaboração de cartas temáticas, como também a análise temporal da evolução dos 

compartimentos geomorfológicos conforme descrito no capítulo I. 

 

2.2. Confecção das Cartas Temáticas 

A confecção das cartas temáticas foi feita em ambiente SIG com o software ArcGIS 9.2, 

a partir da interpretação de imagens orbitais (fotografias aéreas, Landsat e CBERS) e integração 

de dados pré-existentes de Souto (2004) e De Barros Pereira (2008) conforme descrito na 

metodologia. Devido à complexidade da área de estudo, os mapas de morfodinâmica costeira 

foram divididos em quatro subáreas que apresentam informações provenientes do cruzamento 

dos mapas em ambiente SIG. Esta análise foi elaborada de acordo com o conceito de Sistema 

adotado por Christofoletti (1979) e o conceito de análise ecodinâmica de TRICART (1977), 

aperfeiçoados por Souto (2002).  

Os valores obtidos na área são apresentados como área de acresção, área de erosão e área 

estável. Para corroborar com a análise multitemporal, foi estruturado um banco de imagens de 

pequeno formato para monitoramento das áreas críticas: Ilha do Tubarão, Canal da Soledade, 

Campos Petrolíferos de Macau e Serra e o Canal do Arrombado (Casqueira). 

 

2.2. Mapa de Uso e Ocupação do Solo  

Dentre as ferramentas de gestão utilizadas na atualidade, o emprego do sensoriamento 

remoto, acoplado a técnicas de PDI, em conjunto com o SIG, proporciona uma visão e 

entendimento evolutivo dos espaços geográficos como um todo. Daí, quando se utiliza o PDI, 

imagina-se um sistema integrado com elementos ou unidades, relações, atributos, entrada e saída 

de dados conforme Christofoletti (1979). A partir deste conceito, foi possível complementar o 

trabalho desenvolvido por Souto (2002) e De Barros Pereira (2008), confeccionando assim, o 

mapa de uso do solo para a área do estudo (Figura 2.1).  
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As unidades são ambientes naturais, como bancos arenosos (Figura 2.1A), duna móvel 

(Figura 2.1B), duna fixa (Figura 2.1C), caatinga, manguezal (Figura 2.1D), área alagadiça, 

lagoas e ambientes antrópicos onde se destaca solo exposto, áreas urbanas (Figura 2.1E), cultura 

temporária (Figura 2.1F), carcinicultura e exploração petrolífera (Figura 2.1G), salina (Figura 

2.1H), portos pesqueiros (Figura 2.1I) e de Sal. Na área de estudo há 70% do solo, são 

ambientes naturais (Tabela 2.1), o que demonstra um alto índice de preservação, totalizando 

214,7 km2. Destaca-se a unidade correspondente a cobertura vegetal, assim, distribuídas em 

ordem decrescente: área alagadiça (18,1%), duna fixa (14,4%), manguezal (14,4%) e caatinga 

(12,6%). Entre os ambientes naturais o de menor representatividade no levantamento são os 

bancos arenosos que representam 0,8%. A representatividade desta área passa a ser preocupante 

por ser responsável pela estabilidade costeira, garante a manutenção da área lagunar/estuarina, 

serve como barreira natural para proteção das áreas litorâneas e protege baías, lagunas e planícies 

de maré do impacto do mar aberto. Também é nesta unidade onde o processo erosivo é mais 

intenso e encontra-se a atividade de exploração de petróleo.   

A atividade antrópica que mais afeta os manguezais e as áreas alagadiças é a atividade 

salineira com 22,9% da área, como pode ser observado na Figura 2.1H que mostra a Salina 

Soledade ocupando antiga célula estratégica de sedimento, atualmente área de inundação.  Este 

canal artificial afetou o sistema de defesa costeira natural. A área de solo exposto é de 3,5% e a 

cultura temporária é desenvolvida em pequena área pelo cultivo de subsistência, aqui 

apresentada como 1,6%. A atividade de carcinicultura representa 1,3% da área. Já a área urbana 

representa uma baixa densidade demográfica, onde ocupa uma região de 0,7% conforme tabela 

acima. Na Figura 2.1E observa-se a ocupação da orla na praia de Camapum com detalhe para 

obra de Engenharia do tipo hard. A atividade petrolífera está representada na Figura 2.1G, onde 

o acesso para as bases dos poços de petróleo foram instalados em área de células sedimentares, 

possivelmente afetando o sistema de defesa costeira natural, o sistema dunas e de praias. 

Historicamente, entre as atividades antrópicas, a mais antiga na área é a atividade salineira. 

Por Volta de 1641, os Holandeses identificaram no Rio Açu a existência de uma salina primitiva 

próximo ao canal de maré das Conchas, na região de Macau. Esta salina se formava pela ação 

das grandes marés, que transbordavam dos rios e gamboas, deixando alagados os terrenos baixos 

que, após alguns meses, se cristalizavam em grandes placas brancas (Moura, 2005). Já registro 

da atividade salineira industrial, reza da criação do decreto 10.413 de 26 de outubro de 1889 

permitindo a exploração dos terrenos devolutos compreendidos entre Areia Branca e Macau. A 

partir daí, iniciou-se a instalação de grandes empreendimentos na região.  
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Tabela 2.1 – Distribuição das unidades de uso e ocupação do solo na área de estudo. 

UNIDADES ÁREA (km2) SUB TOTAL 
ÁREA (km2) % SUB- 

TOTAL %)

UNIDADES DOS 
AMBIENTES 
NATURAIS 

Área Alagadiça 55,42 

214,7 

18,1 

70 

Duna Fixa 44,19 14,4 
Manguezal 44,28 14,4 
Caatinga 38,55 12,6 

Duna Móvel 29,83 9,7 
Bancos Arenosos 2,46 0,8 

UNIDADES 
ANTRÓPICAS 

Salina Evaporadora 57,37 

92 

18,7 

30 

Salina Cristalizadora 12,91 4,2 
Solo Exposto 10,68 3,5 

Cultura Temporária 4,80 1,6 
Carcinicultura 4,05 1,3 

Cidade 2,17 0,7 
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Figura 2. 1 -  Mapa de Uso e Ocupação do Solo e fotos representando os ambientes naturais coexistindo com atividades antrópicas. 
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A salina mais próxima à atividade petrolífera é a da Soledade (Campo de Macau), instalada 

em área úmida e de planície de deflação em 1978. Os evaporadores foram instalados em região 

do aporte de sedimento eólico para a linha de costa defronte ao Campo de Macau e dunas móveis 

da Casqueira (Foto 2.1, Foto 2.2 e Foto 2.3), não permitindo assim, a ação completa e efetiva dos 

processos costeiros. 
 

Foto 2.1- Fotografia aérea mostrando 

em seta vermelha a área onde hoje, 

encontra-se a salina soledade era uma 

planície de deflação dos sedimentos. 

Fotografia aérea. 1961 

 

 

Foto 2.2 - Fotografia aérea mostrando 

em seta vermelha área da célula 

sedimentar estratégica. Atualmente 

encontra-se a salina soledade e 

atividade petrolífera. 

Fotografia aérea Out. 1978 

 

Foto 2.3 – Salina Soledade ocupando  

antiga área da planície de deflação e a 

atividade petrolífera nas barras 

arenosas e sedimentos de praia  

(imagem CBERS-2/CCD de 03/10/ 

2007). 

 

A ocupação da ilha barreira Camapum como zona urbana ocorreu em 1984 quando foi 

feito o aterro para a instalação da praia e do acesso. Este aterro interrompeu a passagem da 

gamboa Alagamar durante 17 anos (1984 a 2001).  Em 2001 é instalado bueiro no cruzamento do 

rio com passagem restrita. Após a construção do calçadão para urbanização da praia, por volta de 

1988, a areia era acumulada no calçadão e transportada inadequadamente para o interior do 

continente. Por volta de 1999, foi iniciado o processo de erosão que culminou na instalação dos 

gabiões (2000 a 2004).  

O Campo de Macau foi descoberto em Agosto de 1982 (Foto 2.4) e teve seu 

desenvolvimento em Fevereiro de 1983. Durante a fase de produção do campo, foi construído o 
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píer de Macau em Novembro de 1984 e retirado por orientação da Capitania dos Portos em 

Outubro de 1997. O Campo de Serra foi descoberto em Agosto de 1996 e sua produção iniciada 

em Fevereiro de 1997 (Foto 2.5). Ao longo de suas histórias de produção, estes dois campos 

atuam na área costeira com 13 bases petrolíferas, dos quais seis já foram descomissionadas, na 

sua grande maioria no campo de Macau. 

A atividade apresenta um alto potencial de risco ambiental, por estar instalada em área de 

restinga, com intensa dinâmica costeira, conforme estudos realizados (Bandeira, 1992; Bandeira 

& Salim, 1999; Salim & Bandeira, 2001; Farias & Nascimento, 2002; Souto, 2002 e 2004; e 

Chaves, 2005).  

 

 

 

Foto 2.4 - Localização do campo de Macau 

ocupando área da barra arenosa. Em 

primeiro plano ao centro célula sedimentar 

estratégica (material disponível para 

recompor a linha de costa). 

Foto: Getúlio Moura. Fev. 2002 

 

 

 

 

Foto 2.5 – Foto mostrando a base SER A 

em processo de assoreamento no campo de 

Serra. Foto: Getúlio Moura Nov 2001. 

 

2.3. Análise Multitemporal da Evolução da Linha de Costa 

Para realizar a análise evolutiva da linha de costa, foram utilizadas técnicas de 

snsoriamento remoto, processamento digital de imagens, visita de campo, interpretação de dados 

em SIG, gerando mapas em projeção UTM e Datum SAD-1969, conforme padrão do BDGA - 

Banco de Dados Geológicos e Ambientais. Os produtos foram apresentados em duas escalas de 

tempo geológico:  

2.3.1 – Evolução geocronológica do Sistema de Ilhas Barreiras no Pleistocênico e 

Holoceno:  
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O primeiro levantamento refere-se à evolução quaternária da área onde foram 

identificadas paleo-ilhas barreiras tanto no Pleistoceno como no Holoceno. Farias (1997) destaca 

três condições necessárias para a formação das ilhas barreiras: 1- fornecimento contínuo de areia 

para a linha de costa, tanto diretamente fornecida pela descarga dos rios quanto pela corrente 

litorânea ao longo da costa (longshore drift); 2- ambiente hidrodinâmico caracterizado 

principalmente pelo regime de meso-maré, embora com regime de intensidade de onda variável 

de fraca a forte; 3- planície costeira moderadamente estável de baixo gradiente.  

As ilhas barreiras são corpos arenosos estreitos e alongados, dispostos paralelamente à 

costa. Porém, na área de estudo, as mesmas apresentam uma geometria única. A área está 

inserida no contexto geológico da Bacia Potiguar, encaixada entre os sistemas de falhas 

geológicas (Carnaubais e Afonso Bezerra). Trata-se de uma região afetada por processos 

hidrodinâmicos de alta energia em função de uma complexa interação de fluxos costeiros (ondas 

moderadas à altas, ventos intensos e constantes, regime de mesomaré e forte influência de 

correntes direcionadas pelos ventos e marés, na plataforma interna, e pela Corrente Norte 

Brasileira, na plataforma externa, ambas com sentido Leste-Noroeste. Há uma fraca 

disponibilidade de sedimentos continentais para a plataforma e uma forte complexidade 

geoambiental, efetivando assim processos erosivos ao longo da costa.  

A área de estudo (Anexo 1), localizada entre as duas grandes falhas regionais 

(Carnaubais e Afonso Bezerra) permitiu caracterizar na geometria do litoral, a formação das 

ilhas barreiras apresentando três disposições e orientações distintas: sugere-se as localizadas a 

Leste obedecem orientação e migração Leste-Oeste, sentido da falha Carnaubais; aquelas 

localizadas na porção mediana da calha entre as duas grandes falhas se apresentam estreitas e 

alongadas paralelas à costa; já as localizadas na porção Oeste obedecem orientação Noroeste-

Sudeste no sentido da falha Afonso Bezerra.  

As ilhas são cortadas por canais que fazem a comunicação do mar aberto com as águas 

nas planícies de maré por trás das ilhas barreiras, tendo uma importância ambiental e ecológica 

de grande valia. No primeiro caso atua na manutenção da área lagunar/estuarina e de ecossistema 

de manguezal garantindo a biodiversidade marinha; no segundo, atua como barreira natural para 

proteção da área costeira, protegendo baías, lagunas e planície de maré do impacto do mar 

aberto, contribuindo para a estabilidade geomorfológica da área. 

O fornecimento de areia vem da ação das ondas e correntes que transportam os 

sedimentos em direção ao continente. Com o uso de geoprocessamento, foi possível observar nas 

análises multitemporais o transporte de sedimento durante o encontro de corrente de maré de 

vazante com a corrente de deriva litorânea proporcionado pela intensidade do vento, a formação 
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de vórtice, feição geomorfológica de fundo com padrão de escoamento giratório onde as linhas 

de corrente apresentam um padrão circular ou espiral, que geram esporões à noroeste da ilha 

barreira, fazendo-a avançar, bem como na sua faixa lateral gerando ondas dissipativas. Neste 

caso, fica demonstrada a importância das correntes de maré vazante na morfodinâmica da região. 

(Figura 2.3d). Nesta seqüência de imagens, pode-se observar que os canais de maré estão entre 

os fatores responsáveis pela intensa circulação da qualidade da água e dos sedimentos no 

estuário. O encontro destes canais com correntes de deriva litorânea pode gerar vórtices, 

conseqüentemente a formação de bancos submersos., conforme observado na Figura 2.3. 

Durante o levantamento das sondagens realizadas por Silva (1991), todos os poços foram 

integrados numa base georreferenciada, pôde-se perceber nas seções litológicas que a ilha 

barreira tem areias finas a grosseiras, bem selecionadas, quartzosas, limpas, com estratificações 

planares e fragmentos de conchas, por meio dos quais o autor realizou datações que contribuíram 

para o entendimento evolutivo das ilhas barreiras nesta área da pesquisa. De acordo com Suguio 

(1988); Vital et al (2006); Vital (2008) e Caldas (2002), um dos fatores que resultam na 

modelagem da linha de costa é a variação do nível do mar (Figura 2.2). Ampliando para a área, o 

estudo realizado por Suguio (1988) para a costa brasileira e por Caldas (2002) foi utilizada a 

integração de sondagens, levantamento altimétrico, mapas estruturais, imagens orbitais, que 

permitiram a correlação da variação do nível do mar e a formação geocronológica de ilhas 

barreiras.  

 A última transgressão marinha do Pleistoceno foi a Transgressão Cananéia, segundo 

Suguio (1988) corroborado por Caldas (2002) e Vital (2008), o nível do mar para a área esteve 

mais alto que o atual por volta de 120.000 anos AP. Neste trabalho foram identificados esporões 

de idade pleistocênica sob a ilha de Santana através de geocronologia, sondagens, 

geoprocessamento e correlações com estudos pré-existentes. Para a área do estudo foram 

evidenciadas cinco seqüências:  

 Seqüência Pleistocênica:  

A ilha de Santana (Anexo 2) é a mais antiga da área (30.190 +/- 370 BP) segundo 

registro de Silva (1991), utilizando o método radiocarbono convencional, datando conchas 

obtidas através do testemunho S5 (Macau) em esporões (Caldas, 2002) utilizando o método de 

espectrometria de massa atômica, obteve idade de 37.940 ± 860/780 BP (TUB 1) para amostra 

similar intitulada por esse autor de Tubibau 1 (Caiçara do Norte). Aplicando o método U-Th para 

a mesma amostra, Caldas (2002) obteve idade do Pleistoceno de 134.800 ± 4 anos, 

correlacionável à idade da última transgressão marinha conhecida como Transgressão Cananéia, 

conforme descrito por Suguio (1988). De acordo com Chappell (1996) o nível do mar entre 
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30.000 e 40.000 anos atrás se encontrava a 60 metros abaixo do nível do mar atual. Desta forma, 

sugere-se que o testemunho S5, de Silva (1991) teria idade aproximada de 120.000 anos AP. 

(Anexo 2).  

 
Figura 2.2 – Evolução geocronológica do Sistema de Ilha Barreiras entre o Pleistoceno e o Holoceno  

na costa brasileira, modificado de Suguio (1988). 

 Seqüência Holocênica:  

De acordo com Suguio (1988) na costa brasileira foram evidenciados paleo níveis do mar 

diferentes do atual com flutuações nos últimos 7.000 anos: O nível médio atual do mar foi 

ultrapassado pela primeira vez entre 7.000 e 6.500 anos AP; seguido por mais uma elevação de 3 

a 5 m acima do atual há cerca de 5.100 anos AP; Há cerca de 3.900 anos AP o nível relativo do 

mar esteve de 1,5 a 2 m abaixo do atual (Massad et al. 1996); subindo novamente entre 2 a 3,5 m 

acima do atual há aproximadamente 3.000 anos AP; Há 2.800 anos AP ocorreu novamente uma 

pequena descensão, atingindo provavelmente um nível inferior ao atual; Há cerca de 2.500 anos 

AP foi atingido um nível 1,5 a 2,5 m acima do atual e, desde então, tem ocorrido uma tendência 

ao rebaixamento contínuo, mas sendo o alcance mínimo do método do 14C de cerca de 300 anos, 

não se pode determinar a tendência das últimas centenas ou dezenas de anos por este método 

geocronológico. 

Neste trabalho, foi realizado o levantamento altimétrico de todas as sondagens existentes, 

georreferenciadas e integradas numa única base de dados, para uma melhor compreensão 

espacial e temporal na área de estudo (Figura 2.5, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 e Anexo 5). 
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Através de sondagens e geocronologia foi caracterizada por Silva (1991) a evolução do 

delta do Rio Açu, com algumas datações encontrando idades holocênicas em ilhas barreiras, no 

furo S3, e beachrock Logradouro (5.020 ± 120 anos BP). Caldas (2002) com a mesma 

metodologia identificou beachrock na região de São Bento do Norte/RN. As idades radiocarbono 

variam de 7.020 anos BP até 2.340 anos BP e sugerem linhas de costa subparalelas para este 

período (Foto 2.6). A Noroeste da Ilha de Santana, utilizando conchas (Ostrea Esquestris), Silva 

(1991) datou com C14 o testemunho S3 em idade de 7.020 anos.  Finalmente a nordeste da cidade 

de Macau, utilizando conchas (Veneridade) Silva (1991) datou com C14 o testemunho em idade 

de 2.340 anos. Com o uso de geoprocessamento foi identificado que, entre a linha de costa atual 

e aquela com idade de 2.340 anos, existe uma paleolinha de ilhas barreiras paralela a costa 

(Figura 2.7a,  Figura 2.7b e Figura 2.7c). 

Silva (1991) identificou seqüência holocênica para o delta do Rio Açu mostrando que 

houve na área tanto a seqüência transgressiva como a seqüência regressiva durante a deposição 

do sistema de ilhas barreiras. Este sistema somente ocorre na região entre as falhas Carnaubais e 

Afonso Bezerra. A área mais espessa do Holoceno está nas sondagens 1-RDC-2 e 1 RCA (80m) , 

enquanto que a de menor espessura na área onde a planície flúvio-estuarina foi depositada, está 

localizado sobre antigos depósito do Pleistoceno na região dos campos de Macau, Serra e 

Conceição, com  espessuras variando de 3 a 7 m (Figuras 2.5, Figura 2.6 e Figura 2.7), região 

onde estar localizado o Alto de Macau. 

Na seção geológica confeccionada por Silva (1991) e na seção estratigráfica 

confeccionada nesse estudo (Anexo 4), pode-se perceber que existe indicação de atividade 

neotectônica para a área. Bezerra et al. (1998) sugere que a porção Leste da falha Carnaubais 

esteve submetida a soerguimento nos últimos 5.000 (14C beachrock), onde as principais falhas 

controlam fortemente a sedimentação quaternária. Caldas (1996) sugere que existe uma íntima 

relação entre a geometria do litoral de São Bento/Caiçara, com a direção da falha Carnaubais. As 

falhas regionais de Carnaubais e Afonso Bezerra foram estudadas por Fonseca (1996) mostrando 

a sua influência na compartimentação do litoral setentrional do RN (Figura 2.7).  

Desta forma, observando a deposição das ilhas barreiras no Holoceno, e o padrão de 

transporte e deposição dos sedimentos, percebe-se que a deposição acompanha a geometria 

definida pelas duas grandes falhas regionais. No caso, o trem de ondas ao encontrar uma feição 

geomorfológica proeminente, a Falésia Ponta do Mel gera corrente de contra fluxo na costa 

mergulhando na direção leste-nordeste proporcionando assim, a  deposição das ilhas naquela 

área no sentido inverso (Foto 2.8). 
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Figura 2.5 – Distribuição espacial dos perfis, sondagens e poços na área do estudo. 

 
 

 

 
 

Foto 2.6 – Destaque para as paleo ilhas 

Barreiras. Foto: Getúlio Moura, Ago 2001 

Figura 2.6 – Sondagem representando a coluna litológica do testemunho S4 obtidas por Silva (1991), 

caracterizando na foto (Foto 2.6) a direita restinga mostrando um páleo Sistema ilha barreiras distribuídas 

geocronologicamente. 

 



Dissertação de Mestrado – Capítulo 2                                                                          Miriam Cunha do NASCIMENTO 

 56

 

 

 

Foto 2.7 – Seta vermelha mostrando ilha barreiras com datação 

aproximada de 7.020 anos (Silva, 1991), afetada pela atividade 

salineira com canal de maré interrompido. 

Foto: Getúlio Moura. 2005 

 

 

 
Figura 2.7 – (A) Localização dos perfis Y – Y’ e E – E’ de Silva (1991); (B) Preenchimento da calha pó sedimentos 

holocênicos com variação de 3 a 80; (C) Distribuição geocronológica das ilhas barreiras caracterizando assim as 

paleo-restingas e a influência da tectônica na sedimentação do quaternário. 

Desta forma, observando a deposição das ilhas barreiras no Holoceno, e o padrão de 

transporte e deposição dos sedimentos, percebe-se que a deposição acompanha a geometria 

definida pelas duas grandes falhas regionais. No caso, o trem de ondas ao encontrar uma feição 

geomorfológica proeminente, a Falésia Ponta do Mel gera corrente de contra fluxo na costa 

mergulhando na direção leste-nordeste proporcionando assim, a  deposição das ilhas naquela 

área no sentido inverso (Foto 2.8). 
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Foto 2.8 –  O padrão de transporte e deposição dos sedimentos modifica sua direção a medida que 

encontra a feição geomorfológica, seta preta mostrando trem de ondas nordeste, seta vermelha ondas 

gerando correntes de contra fluxo. Foto: Getúlio Moura. Nov. 2001. 

Observando o arcabouço estrutural da Bacia Potiguar percebe-se que a área do estudo 

está localizada entre os grabens de Guamaré e Umbuzeiro e o Alto de Macau. É sugestivo 

refletir sobre escalonamentos estruturais (Figura 2.8), observados entre a Falésia Chico Martins 

e o Campo petrolífero de Serra. 
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2.3.2 - Análise Multitemporal da Evolução da Linha de Costa e Sistema de Ilhas 

Barreiras 

Para realizar a análise multitemporal foram utilizadas imagens orbitais, do período 

compreendido entre 1954 à 2007, sendo duas fotografias aéreas, uma imagem LANDSAT MSS  

com resolução de 80 m, duas imagens LANDSAT 5 TM com resolução 30 m e uma imagem 

CBERS 2/CCD com resolução de 20 m. Assim, foi possível  analisar mudanças ocorridas ao 

longo de 53 anos para a área do estudo. As combinações utilizadas foram a R6-G5-B4 (MSS) e 

R3-G2-B1 para as imagens LANDSAT 5 TM e a R3-G2-B4 para a imagem CBERS 2/CCD . O 

software ER-Mapper 7.1 foi utilizado para ampliação de contrastes nas imagens e em seguida no 

software ArcGIS 9.2 foi realizada a vetorização das feições e análise espacial, revelando as 

mudanças ocorridas para cada intervalo de tempo, com a caracterização das áreas de erosão, de 

acresção e aquelas que se mantiveram estáveis. 

Os resultados obtidos foram confrontados com perfis praiais realizados por Chaves 

(2005), pela PETROBRAS (2005 e 2006) e, através de fotografia de pequeno formato, ainda foi 

possível garantir que os resultados obtidos na análise da evolução morfodinâmica costeira tem 

sido confiáveis e condizem com o contexto interpretado para a região (Figuras 2.9,  Figura 

2.10A e Figura 2.10B, Figura 2.10C e Fotos 2.9A, B, C e D). 

O equilíbrio no balanço sedimentar vai depender de como ocorre o suprimento de 

sedimento. Se existe superávit há acresção, se ocorrer déficit há erosão. Sendo assim, o balanço 

sedimentar atuante na região é o fator que determina a ocorrência dos processos de erosão, 

acresção ou estabilidade na zona costeira (Figura 2.11).  

De acordo com as análises realizadas na área do estudo, percebe-se que a linha de costa 

ao longo de sua história geológica apresenta uma seqüência de progradação, porém no contexto 

atual, devido a influencia dos agentes hidrodinâmicos como as ondas, marés, ventos em 

consonância com as feições e estruturas geológicas atuantes na região, juntamente com  

intervenções antrópicas como barramentos, atividade salineira, carcinicultura e exploração de 

petróleo, possivelmente contribuem pra acelerar o processo erosivo (Alves et al. 2003; Lima et 

al. 2002; Souto 2002 e 2004; Tabosa et al. 2002; Grigio 2003).  

A costa setentrional do estado do Rio Grande do Norte possui uma geomorfologia costeira 

complexa, com intensa dinâmica costeira e formação de cordões arenosos e ilhas barreiras, que 

criam zonas de sombra, não permitindo a chegada de sedimentos na praia, abertura natural de 

canais paralelos à linha de costa, aumentando a erosão e, dificultando assim, a estabilidade do 

litoral.  
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Figura 2.10 – Detalhe da área onde foi realizado o perfil 1 (A) Chaves (Outubro/2000 a Mai 2002)  e o 

perfil 05 (B) (PETROBRAS ano 2005 e 2006), percebendo-se nas fotos e nos perfis um processo erosional de 2005 

para 2006, conforme perfil 05. 

A 

 

B

C   D 

  
Foto 2.9 A, B, C e D –  Monitoramento através de fotografia aérea de pequeno formato e banco de 

imagens de pequeno formato no spit e ilha barreira do Corta Cachorro, apresentando na foto D, área do canal do 

Arrombado/Casqueira, mostrando a evolução da intensa erosão costeira. 

 

Perfil - 1

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 50 100 150 200 250 300

(m)

(m
)

nov/00 dez/00 jan/01 fev/01 mar/01 abr/01 mai/01
jun/01 jul/01 ago/01 set/01 out/01 nov/01 dez/01
jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02

PERFIL 05 

2005 

2006

1997

N 
N 

N N 

JUL 2002 

OUT 2006 JUL 2001 



Dissertação de Mestrado – Capítulo 2                                                                          Miriam Cunha do NASCIMENTO 

 62

 
Figura 2.11  – Ciclo balanço sedimentar na zona costeira 

A situação é agravada devido à região estar totalmente inclusa no cinturão de ventos alísios 

do Atlântico Sul e controlada por brisas marinha e terrestres. Segundo Dominguez (2009), este 

fato tem duas implicações importantes: (i) as ondas que exercem papel geomórfico importante ao 

longo da linha de costa são geradas neste cinturão de ventos alísios, e (ii) grande estabilidade 

destes ventos, os sistemas de ondas geradas pelos mesmos, vão também se caracterizar pela sua 

constância, o que refletirá em padrões de dispersão de sedimentos ao longo da linha de costa. O 

clima de ondas da região é composto por ondas de superfície, formadas pelos alísios, e por 

marulhos gerados pelas grandes tempestades no Atlântico Norte. As ondas de superfície são 

responsáveis pela deriva litorânea para oeste. 

As alterações morfológicas de maior magnitude observadas na área estão relacionadas à 

modificação no padrão anual de ventos, que por sua vez influi no estado de agitação do mar, 

sendo a intensidade destes no quadrante nordeste e sudeste indutora dos processos erosivos ou de 

acresção. As correntes litorâneas também são influenciadas pela variação da maré Souto (2002), 

conforme Foto 2.10. A dinâmica das correntes determina a modelagem ao encontrar a feição 
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geomorfológica da linha de costa, sofre forte influência das marés formando feições de pequeno 

delta de maré vazante e formação de spits perpendicular a costa, que são retrabalhados pela 

corrente de deriva litorânea e se desenvolve de este para oeste (Foto 2.10). 

 

 

 
Foto 2.10 – Influência do delta de maré vazante 

formando spits. Foto Miriam Cunha . Maio 2007. 

 Com objetivo de uma melhor compreensão na interpretação e análise multitemporal da área 

do estudo, a mesma é dividida em quatro subáreas (Figura 2.12), podendo-se observar que a ação 

das ondas, correntes, maré e ventos juntamente com o controle estrutural das duas grandes falhas 

regionais (Carnaubais e Afonso Bezerra), são fatores determinantes no padrão de transporte e 

deposição dos sedimentos, conforme a geometria definida para a região.  

 
Figura 2.12 – Localização das quatro subáreas onde serão realizadas as análises multitemporais quantitativas 

 

 Análise multitemporal quantitativa da subárea 1 (1954 à 2007). 

Esta subárea situa-se no trecho compreendido entre Ilha barreiras do Fernandez e a Ilha 

barreiras Ponta do Tubarão, conforme observado na Figura 2.13, a análise será realizada no 

período de 1954 à 2007. 
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A Figura 2.13A apresenta o monitoramento no período de 13 anos (1954 a 1967), 

observa-se uma acresção de 1,8 km2 e erosão de 1,75 km2. Neste período, ocorre suprimento de 

areia ao longo de toda a barra arenosa, não havendo erosão na linha de costa, sendo remobilizado 

sedimento somente na parte interna da laguna, possivelmente durante a maré de enchente. 

Percebe-se neste espaço de tempo um processo de deposição com a migração sudoeste da Barra 

do Fernandez apresentando deslocamento de 406 a 670 m. Com a evolução da barra, é notório 

que defronte a Falésia Chico Martins há um estreitamento do Canal de maré entre a porção oeste-

sudoeste da ilha e o campo de Macau. A largura de 1.442 m em 1954 para 1.108 m em 1967, 

ocorrendo o que Souto (2004) chamou de um afunilamento, possivelmente por ter ampliado a 

competência da maré vazante na área interna da laguna. O balanço sedimentar ocorreu 

equilibrado, com acresção de 1,82 km2 e erosão de 1,45 km2, com uma leve tendência de 

superávit de sedimento da ordem de 0,37 km2.  

A Figura 2.13B mostra o monitoramento no período de 10 anos (1967 a 1977), onde fica 

evidenciado que o período entre 1954 a 1977 foi o de maior significância no suprimento de areia 

na Barra do Fernandez, com acresção 4,97 km2 e erosão 1,82 km2. Neste período, houve um 

engordamento natural e consequentemente estabilização da barra arenosa. Ocorreu remobilização 

de sedimento de leste para a porção sudoeste da barra, migrando nesse período 1.225 m, e a 

porção noroeste da barra acresceu 442 m. A porção interna da laguna registrou deposição de 

areia possivelmente durante a maré enchente. Com a evolução da morfodinâmica, é notório que 

defronte a Falésia Chico Martins há um estreitamento do Canal de maré entre a porção oeste-

sudoeste da ilha e o Campo de Macau com largura de 1.103 m em 1967 para 923 m 1977, 

ocorrendo um afunilamento que possivelmente deva ter ampliado a competência de vazante na 

área interna da laguna, mas esse estreitamento não comprometeu a área atual do Campo de 

Macau que nesse período estava em pleno processo de acresção na linha de costa (Figura 2.15). 

Acredita-se que na área de célula sedimentar defronte a Salina Soledade ainda havia 

disponibilidade de sedimento e de área para o sedimento ser retrabalhado. O balanço sedimentar 

para esta área indica um superavit de 3,1 km2. A Figura 2.13C mostra o monitoramento no 

período de 12 anos (1977 a 1989), este foi o período das primeiras grandes mudanças na área, a 

principal delas foi o surgimento da ilha barreiras Ponta do Tubarão. Este período além da 

abertura do canal de maré defronte a ilha dos Ratos (Figura 2.14 e Figura 2.15), foi o período 

de intenso processo erosivo a partir de 1977 e de instalações antrópicas significativas a sudoeste 

da área. Estas instalações surgiram a partir de 1978: Salina soledade (1978), píer de Macau 

(1984) e enrocamento do poço Ponta do Tubarão (1983). 
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Figura 2.14 – Fotografia aérea de 1961 mostrando migração da porção oeste-sudoeste da barra arenosa e 

ao centro o canal do arrombado. 

 

Figura 2.15 – Fotografia aérea 

de 1978 mostrando abertura do 

canal do Fernandez defronte a 

ilha dos Ratos (D) e 

surgimento da ilha do Tubarão

(A). Percebe-se ao centro da 

foto a célula sedimentar 

estratégica, o paleocanal de 

maré (B) e assoreamento do 

paleocanal do arrombado. 

Fonte: Bagnolli,1983 

Durante o ano de 1983 a empresa de petróleo, instalou duas bases de poços, uma na Ilha 

Ponta do Tubarão e por isso, realizou um enroncamento para sustentação do acesso e da base 

petrolífera, e outra na barra arenosa do Fernandez. A Ilha durante esta década migrou entre 1977 

a 1989 no sentido oeste-sudoeste variando de 270 a 762 m, número bem inferior ao que a barra 

migrou na década de 1967 a 1977. Acredita-se que o enrocamento tenha contribuído para a 

estabilização temporária da Ilha Ponta do Tubarão. Percebe-se que o processo erosivo já estava 

instalado antes da construção das bases, demonstrando que as condições climáticas, contribuem 

para o déficit de sedimento, porém, a deriva litorânea com ondas nordeste, possivelmente 

contribuiu para acelerar o processo erosional da porção norte da ilha do Tubarão, conforme 

percebido na análise. A base do poço estava localizada na região de erosão costeira intensificada 

pela deriva litorânea e ondas nordeste. A ilha se comportava nesse período com intenso processo 

erosivo na área barlamar e deposição a sotamar. Neste período a acresção foi de 2,6 km2 e erosão 

de 5,3 km2. 

N 

N 
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O crescimento oeste-sudoeste da Ilha-barreira, encontrando na sua porção sudoeste o píer 

de Macau, iniciou-se o processo de aprisionamento de sedimento e estreitamento norte-sul, 

passando de 862 m em 1977 para 560 m em 1989. Esse estreitamento encontra ambiente propício 

para a formação de um canal de maré que se instala paralelo à linha de costa. Inicia-se o processo 

de erosão na área costeira e agrava o processo erosivo no entorno da ilha do Tubarão e da Barra 

do Fernandez. Quando o enrocamento foi instalado na região lagunar e ao centro da ilha do 

Tubarão em 1983, possivelmente o enrocamento na porção nordeste estabilizou área frontal da 

ilha por um momento, pois o canal de maré foi aberto em 1978 frente a ilha dos Ratos, distante 

4.182. Em 1989 o canal a leste do enrocamento migrou cerca de 1.435 m a oeste de onde 

originalmente foi aberto. A combinação de maré de enchente, deriva litorânea e ondas nordeste, 

configurou ambiente propício para ao longo de todo o período analisado causar profundas 

transformações, com uma erosão norte-sul, na ordem de 150 a 664 m da antiga Barra do 

Fernandez, culminando na erosão da base do poço desativado e erodindo 340 m do acesso com o 

canal de maré instalado. 

O canal com uma abertura de 645 m instala um banco submerso originado de ambiente 

dominado por maré de enchente. Na porção lagunar Leste ocorreu um assoreamento dos bancos, 

enquanto na porção Oeste, a maré de vazante, proporcionou erosão na região frontal da ilha do 

Tubarão e na região lagunar com variação na ordem de 347 m este-oeste e 402 m Norte-Sul, 

encontrando o píer e depositando sedimentos. 

Observando fotografia aérea de 1988, percebe-se que o crescimento da Ilha barreira de 

Oeste-Sudoeste, seu sedimento quando depositado na porção sudoeste assoreou parte do paleo-

canal na linha de costa. Esta migração modificou o prisma de maré, fazendo com que um canal 

de orientação Noroeste, que esgotava as águas maré vazante fosse assoreado pelos bancos de 

areia formados pela ilha barreira em migração. Esse assoreamento forçou uma mudança na 

orientação do canal, que se tornou paralelo à costa, onde, estão instalados os campos de petróleo 

de Macau e Serra por onde se desenvolvem intensas correntes de maré. Corroborando com 

Bandeira (1999), essa mudança na morfologia afetou toda a dinâmica na região dos campos de 

Macau e Serra, promovendo erosão pelas correntes de maré e de ondas nas bases de alguns poços 

de exploração de petróleo.  

Quando há uma baixa precipitação, há menor disponibilidade de sedimentos carreados 

para o litoral, modificando a morfologia e a dinâmica da zona costeira, concomitantemente 

aumenta os processos erosivos (Menezes, 2003). De acordo com este autor, este foi um período 

de baixa precipitação pluviométrica, com registro de uma década de El Niño . 
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O intenso processo erosivo nesta década também é percebido na Barra do Fernandez 

culminou na abertura do Canal de maré defronte a ilha dos Ratos em 1978. Este canal teve uma 

abertura de 645 m. Na porção interna da laguna ocorre o recuo da barra e assoreamento da 

laguna. Percebe-se nesta década em frente à abertura do canal da Barre do Fernandez, um banco 

submerso representando um delta de maré enchente. Considerando a evolução morfodinâmica da 

Ilha Ponta do Tubarão na porção oeste-noroeste houve uma acresção de 270 m e na porção 

sudoeste de 762 m. Já na porção interna da laguna, área leste-sudeste da Ilha do Tubarão erosão 

de 402 m norte-sul e 347 m leste-oeste. 

Como observado por Souto (2004), o píer de Macau foi instalado em 1984 e retirado em 

1997 (Foto 2.11 e Foto 2.12), conforme apresentado na foto abaixo. Esta instalação funcionou 

com uma armadilha artificial para acúmulo de sedimento. É notório que defronte a Falésia Chico 

Martins há um estreitamento do Canal de maré entre a porção Oeste-Sudoeste da ilha e o Campo 

de Macau de 302m. A largura de 862m em 1977 e 550 m em 1989, ocorrendo o afunilamento da 

ilha aumentou a competência da maré vazante na área interna da laguna do Tubarão, dando-se 

início nesta década ao processo erosivo no Campo de Macau.  
 

 

Foto 2.11 – Fotografia mostrando migração na 

porção sudoeste da Ilha do Tubarão: letra A:

Falésia Chico Martins com a salina Soledade a 

oeste da Falésia. letra B: o pier circundado por 

sedimento. Foto: Bertani. Março 1988 

 

 
 

 

Foto 2.12 –Estrutura do píer tipo palafita, ao 

norte percebe-se a ilha barreira Ponta do 

Tubarão migrando sudoeste. 

Foto: Aquino. Ago. 1997. 

Na porção interna da laguna ocorre o recuo da barra e assoreamento da laguna devido ao 

galgamento oceânico. Esta maré influenciou todo o surgimento de novos bancos submersos, 

mostrando sua competência de transporte de sedimento na parte interna do estuário, depositando 
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sedimentos e surgimento de novos bancos areno lamosos. Analisando o balanço sedimentar para 

esta área houve um déficit de 2,7 km2. 

A Figura 2.13D mostra o monitoramento no período de nove anos (1989 à 1998) pode-se 

acompanhar o crescimento com migração da barra do Fernandez em direção oeste-noroeste. Essa 

migração possivelmente foi condicionada pelas correntes de deriva litorânea e de maré de 

enchente que geram transporte de sedimento no sentido para oeste. Possivelmente, esses 

sedimentos foram aprisionados devido a resquícios da antiga base do poço, servindo algum 

material como armadilha para sedimentos, sendo esta década, o período mais estável da barra 

durante o processo de erosão instalada. Na comparação das imagens pôde-se constatar transporte 

de sedimentos com a intercalação de áreas de erosão e acresção, com uma maior disponibilidade 

de sedimentos na migração oeste da Barra do Fernandez, sua acresção  de 987 m. Nesta análise 

percebe-se com clareza a competência das marés no transporte de sedimento dentro da planície 

estuarina: na maré de enchente iniciou o processo de erosão do banco submerso e deposição a 

norte da ilha dos cavalos, durante a maré de vazante a porção sul da ilha dos Cavalos era erodida 

e uma deposição ocorria a Sudoeste do banco a leste da Barra velha do Tubarão. 

Neste período o canal chegou a ter uma largura de 335 m. Foi uma década de 

continuidade no processo de erosão na Ilha barreiras da Ponta do Tubarão, o que se percebe nesta 

imagem, o acesso ligado ao enrocamento foi erodido 730 m, mas mesmo assim este enrocamento 

serviu para aprisionar uma pequena parte de sedimento devido a forte influência de maré 

vazante, quando este sedimento da planície estuarina é lançado na plataforma rasa, o encontro 

com a maré de deriva e ondas nordeste proporcionam um recuo norte-sul na ordem de 328 m, 

agravando o processo erosivo na ilha barreira Ponta do Tubarão erodida chegando a abrir um 

novo canal com largura de 270 Leste-Oeste, a Oeste do enrocamento. Essa estrutura nesse 

período em especial, possivelmente funcionou como vetor destrutivo da ilha por um curto 

período de tempo, pois o canal foi logo preenchido por sedimentos erodidos da ilha e depositado 

a oeste em torno de 340m Oeste. 

A porção Sudoeste da ilha foi erodida sua porção interna , abrindo canais de maré de até 

357 m  e erosão da porção  Sudoeste da ilha de 1.118 m Leste-Oeste e 565 m Norte-Sul, 

demonstrando assim a competência da maré vazante. A porção Sudoeste da ilha ficou distante da 

costa semelhante a 1989 de 862 m. 

Com a retirada do píer em 1997, teve início na porção sudoeste da ilha intenso processo 

de erosão, gerando bancos submersos e emersos espraiados que esgotavam as águas de maré 

vazante (Foto 2.13). À medida que os bancos submersos foram espraiados e erodidos, resultaram 

na formação de um estuário de dupla entrada/saída, submetendo a região à erosão ocasionada 
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pela ação das ondas e intensificada pelas correntes de maré sudeste-noroeste que forçou uma 

mudança na orientação do canal, que espraiava sua corrente a plataforma. Corroborando com 

Bandeira (1999), a mudança na morfologia afetou toda a dinâmica na região dos campos de 

Macau e Serra, promovendo erosão pelas correntes de maré e ondas nas bases de alguns poços 

do campo de Macau e Serra. 

 

 

Foto 2.13  – Crescimento na porção sudoeste da Ilha 

barreira Ponta do Tubarão, espraiando sedimentos

devido atuação da deriva litorânea. Percebe-se no 

primeiro plano da foto, ondas dissipativas gerando 

zona de sombra. Foto: Getúlio Moura. Ago 2002. 

Para Souto (2004), depois da retirada do pier, o canal de maré principal, 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 quando 

atuante no canal paralelo a linha de costa, são um dos principais processos hidrodinâmicos que 

condicionam a intensa erosão para área estudada, devido ao seu efeito destrutivo, mais forte do 

que na maré de enchente. A acresção foi de 1,6 km2 e a erosão de 2,8 km2, com um déficit de 

1,31 km2 

A Figura 2.13E mostra o monitoramento no período de 9 anos (1998 à 2007) em que 

pode se acompanhar o crescimento do esporão arenoso, com migração da barra do Fernandez em 

direção oeste-noroeste na ordem de 1.092 m durante esta década, proporciona que se inicie uma 

nova fase de erosão e estreitamento da barra do Fernandez, com erosão norte-sul de 221 m na sua 

porção Norte-Sul. Essa migração possivelmente esteve condicionada ao enrocamento que serviu 

de armadilha para retenção de sedimento, sendo beneficiado pelas correntes de deriva litorânea 

que geram o transporte de sedimento no sentido para oeste. O arranjo do enrocamento no 

formato perpendicular a praia, funcionou provavelmente como armadilha para aprisionar 

sedimento na porção Sudoeste da atual ilha barreira Ponta do Tubarão, porém, o alargamento do 

canal da Barra do Fernandez se deu pela erosão intensa da porção norte da Ilha Ponta do Tubarão 

que erodiu Norte-Sul 313 m e migração de 336 m a 897 m Leste-Sudoeste. A abertura do canal 

na ordem de 450 m força a migração da Ilha, expondo raízes de paleo-mangue ao longo da costa, 

indicando que os ambientes abrigados, estiveram sob intenso processo erosivo, dando assim 

continuidade a mais uma década de intensa erosão da Ilha Ponta do Tubarão. Esta erosão e 

migração causam assoreamento do manguezal abrigado (Foto 2.14), interferindo diretamente 
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num nincho ecológico, o ninhal das garças, afetando diretamente a biodiversidade da Ilha Ponta 

do Tubarão (Foto 2.15), como também, uma intensa erosão, mostrando a vulnerabilidade à 

erosão em que se encontra a área. (Foto 2.16). 

  
Foto 2.14 - Assoreamento do manguezal, afetando 

diretamente as áreas abrigadas e vegetadas pelo 

manguezal. Foto: Miriam Cunha. Fev 2007. 

Foto 2.15- Processo erosivo afeta diretamente a 

biodiversidade marinha, como observado no ninhal das 

garças na ilha  Ponta do Tubarão. Foto Miriam Cunha. 

Fev 2007. 

 

 

 
Foto 2.16 - Erosão intensa da ilha do Tubarão na 

porção norte expondo paleo mangue. Foto: Souto. 

Junho 2006. 

A migração da porção nordeste da ilha em relação ao enrocamento foi de 1.435 m (1977-

1989), 895 m (1989-1998), atualmente a porção nordeste da Ilha da Ponta do Tubarão, 

ultrapassou o enrocamento que encontra a 94 m sudoeste das pedras. Isto é resultado de que, no 

estágio atual, a Ilha da Ponta do Tubarão encontra-se sem nenhuma armadilha para aprisionar 

sedimento eólico e marinho. O enrocamento encontra-se atualmente no leito principal do canal 

de maré, inclusive oferecendo riscos potenciais de acidente com embarcações que trafegam na 

área, porém, como a comunidade havia requisitado deixar o enrocamento, foi instalada uma bóia 

de sinalização dentro do canal de maré. 

Os inúmeros barramentos e as condições climáticas são fatores para diminuição no aporte 

de sedimento para a plataforma rasa na área de estudo como demonstrado nas imagens do 

período analisado. Observando a Ilha Ponta do Tubarão, com um recuo norte-sul evoluindo na 

Figura 2.13C de 664 m, na Figura 2.13D de 332 m, e na Figura 2.13E de 313 m. A barra do 

Fernandez também é afetada com uma erosão de 221 m no sentido norte-sul, atualmente erodida. 
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A erosão culminou em fevereiro de 2006, na abertura de um canal de maré na ordem de 180 m 

leste-oeste, surge a ilha barreira do Fernandez. Esta erosão chegou a expor um nível de paleo 

mangue na porção Leste da área do estudo, com camadas verticais de antigas planícies de maré 

de até 0,30 m a 0,50 m, mostrando o intenso processo erosivo tanto em escala horizontal como 

em perda vertical de sedimento. (Foto 2.17, Foto 2.18, Foto 2.19 e Foto 2.20).  
Foto 2.17 – Erosão na barra do Fernandez, 

culminando na abertura do canal de maré em Fev 

2006. Foto: Helenice Vital. Janeiro 2006. 

Foto 2.19 – Intenso processo erosivo na Ponta do 

Tubarão, culminando na exposição de 

paleomangue em maio de 2006. Foto: Venerando 

Amaro. Maio 2007. 

  

 

 
Foto 2.18- Erosão causando perda vertical de 

sedimento após abertura do Canal em 2006, 

expondo paleomangues e camadas de antigas 

planícies de maré de até 0,50 m.. Foto: Miriam 

Cunha. Set. 2007   

Foto 2.20- Intenso processo de erosão em 

Fevereiro de 2006, expondo paleomangues 

e antigas planícies de maré de até 0,30 m.. 

Foto: Miriam Cunha, Fev. 2007. 

 

 

 

Foto 2.21 – Canal de maré aberto em Fevereiro 2006, 

apresentando no canal sedimentos transportados pela maré 

enchente, assoreando a área da planície estuarina. Ao 

centro, mostrando banco de antiga planície de maré erodida 

conforme descrito acima. Foto: Getúlio Moura. Maio 2007. 
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A barra nova do Fernandez chega a migrar 542 m Nordeste-Sudeste, forçando durante 

maré de vazante a aumentar a erosão sobre a ilha barreira do Fernandez e Ponta do Tubarão 

(Foto 2.22). 

 

 
Foto 2.22 – Erosão intensa nas Ilhas barreiras 

Ponta do Tubarão e Ilha do Fernandez. Foto: 

Getúlio Moura. Maio 2007. 

 
Já na porção interna noroeste, a erosão leva a abertura de um canal de maré resultando na 

formação de um estuário de dupla entrada. No encontro da maré vazante do canal sudeste-

noroeste com a deriva litorânea, o sedimento disponível na migração é espraiado, cria-se na 

porção oeste da ilha uma zona de sombra submetendo a área ao surgimento de um banco, 

amortecendo as ondas e à medida que a ilha migra (336 m) intensifica-se a erosão no canal que 

corre paralelo a linha de costa, fortalecido pelas correntes de maré vazante (Foto 2.23). 

 

 

 
Foto 2.23 - Mostrando bancos emersos espraiados com 

a saída do píer e indefinições na competência dos 

canais sudeste-noroeste e/ou nordeste-sudeste. Foto: 

Jefferson Bandeira. 2001 

Mesmo havendo um recuo da ilha do Tubarão, o surgimento do canal paralelo a costa, na 

ordem de 1.560 m em 1998 para 1.360 m em 2007, causa uma intensa erosão na base devido ao 

prisma de maré e ausência de espaço disponível para o sedimento ser armazenado, retrabalhado e 

depositado. Constata-se a necessidade de realizar um planejamento de gestão de sedimentos, pois 

a estabilização do canal tende a aumentar a erosão em toda a costa (Fotos 2.24 e 2.25. 

Analisando o balanço sedimentar para esta área houve acréscimo de 1,25 km2 e erosão de 2,43 

km2, com um déficit de 1,24 km2.   
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Foto 2.24– Evolução do banco submerso 

frente aos campos de Serra e Macau, 

causando erosão, devido a maior 

competência do canal noroeste-sudeste 

paralelo à linha de praia. Foto: Getúlio 

Moura. Out 2006. 

 

 

 
Foto 2.25 - Estabilização do canal noroeste-

sudeste paralelo a linha de costa, causando 

intensa erosão sobre a subárea II, onde estão 

instaladas as atividades industriais. Foto: 

Getúlio Moura. Maio 2007. 

 Análise multitemporal quantitativa da subárea II (1967 à 2007). 

A Figura 2.16A mostra o monitoramento no período de 10 anos (1967 a 1977) da área 

compreendida entre a Falésia Chico Martins e a Ilha barreira do Corta Cachorro. No trecho entre 

a Falésia Chico Martins e o Canal do Arrombado, houve neste período um alto suprimento de 

sedimento ao longo de 4.182 m oeste e 337 m norte-sul, ocorrendo uma acresção de 1,99 km2 e 

erosão de 0,48 km2, apesar da intensa migração sudoeste da Ilha barreiras Ponta do Tubarão. 

Nesta década ocorreu uma intensa disponibilidade e acresção de sedimento para a área, inclusive 

contribuindo para acelerar o processo de fechamento do Canal do Arrombado, chegando a 125 m 

de largura. A migração do spit da Barra do Corta cachorro. Observa-se o menor crescimento do 

spit na ordem 360 m para noroeste e 260 m norte-sul, ao longo de todo o período estudado. 

Grande parte do sedimento erodido na zona costeira foi depositado na própria planície de maré 

do arrombado, na ordem de 145 m sudeste. Nesta década ocorria erosão da estreita barra arenosa 

sentido sudeste ao longo de 2.608 m e processo de assoreamento do Canal de maré da Península 

do Madeiro, ocorrendo galgamento oceânico, onde parte do sedimento erodido é depositado na 

planície flúvio marinha, assoreando manguezais. Dava-se prosseguimento ao fechamento do 

canal de maré, conforme observado na Figura 2.16A. 

Para esta área é observado que enquanto o Canal do Arrombado fechou em 1978, este 

mesmo Canal reabre em 2006 e se estabiliza, demonstrando assim a competência do Canal. Esses 

canais são efetivados quando durante a abertura do mesmo ocorre uma alta energia no transporte 



Dissertação de Mestrado – Capítulo 2                                                                          Miriam Cunha do NASCIMENTO 

 75

de água e sedimento, às vezes chegando a romper níveis de páleo mangue, quebrando em pelotas 

de argila e fixando o Canal (Foto 2.26). Desta forma existem canais abertos e assoreados e 

Canais abertos e estabilizados.  

Analisando o balanço sedimentar para esta área houve acréscimo de 1,49 km2 e erosão de 

0,99 km2, com um superávit de 0,5 km2.   

 
Foto 2.26- Pelotas de argila, originadas de níveis de páleo mangue retrabalhadas durante a abertura dos canais 

de maré, ambiente de alta energia. Foto: Miriam Cunha. Julho/ 2007. 

 A Figura 2.16B mostra o monitoramento no período de 12 anos da subárea II, entre 

1977 a 1989. Este foi um período de baixa precipitação, porém, ocorreu a instalação da Salina 

Soledade em torno de 1978, acessos e bases petrolíferas. A Ilha barreira do Tubarão alcançou seu 

limite máximo de acresção distante da linha de costa 550 m, mostrando na Foto 2.24. O canal de 

maré paralelo circundava a Ilha barreira, desaguando noroeste. Assim mostra, com bastante 

clareza que se inicia um processo de zona de pressão na área onde foram instaladas as atividades 

antrópicas. Foi uma década de intensa erosão da barra arenosa, com recuo de 170 m para sul, 

iniciando-se assim, a formação da enseada da praia da Soledade. A instalação da Salina Soledade 

em 1978 e a instalação do píer de Macau em 1985 para perfuração de poços petrolíferos, 

possivelmente proporcionaram alterações na morfologia local.  Esta instalação foi perpendicular 

a costa e tinha um comprimento linear na ordem de 800 m permanecendo no local entorno de 13 

anos (1985 a 1997). 
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Possivelmente, com a ocorrência de um intenso processo erosivo, a proximidade da linha 

de costa das instalações do campo de Macau no período de 1981 a 1986 influenciaram no 

processo erosivo devido aos acessos e base ocuparem longitudinalmente a linha de costa, 

aumentando assim zonas de pressões levando a uma baixa competência para este trecho. 

 Observou-se nesta análise que apesar de um intenso processo de erosão, este material 

erodido, parte devido à maré enchente, passava a ser retrabalhado e assoreava o canal de maré do 

arrombado, culminando no fechamento do mesmo com 228 m de extensão. A migração do 

esporão arenoso no sentido oeste-noroeste é de 460 m. Por volta de 1982 a empresa petrolífera 

construiu uma base leste do Campo de Serra. Este acesso estava instalado sobre um estreito 

cordão arenoso que se encontra em  área de intenso processo erosivo com recuo da barra arenosa 

sentido continente de 115 a 190 m para sul com deriva litorânea atuante na região (Souto, 2004). 

Analisando o balanço sedimentar para este período houve acresção 0,28 km2 e erosão de 0,98 

km2, com um déficit de 0,70 km2.   

A Figura 2.16C mostra o monitoramento no período de 9 anos (1989 a 1998) da área 

compreendida entre a Falésia Chico Martins e a Ilha barreiras do Corta Cachorro. Durante o 

período de 1981 a 1986 a empresa petrolífera instalou um campo de petróleo, culminando com a 

instalação do píer em 1985, sendo este um período de elevada precipitação e ocorrência do 

evento La Niña, mas mesmo assim, o processo erosivo estava instalado antes da instalação do 

campo petrolífero, demonstrando que os acessos e bases, juntamente com a salina passam a ser 

zonas de pressão sobre toda a área, ampliada pela existência de um canal paralelo a linha de 

costa. 

Na porção interna da laguna, no período de 1985 a 1997, havia bastante sedimento na 

plataforma rasa. Este sedimento era lançado na costa e possivelmente devido à constante e forte 

intensidade dos ventos lançados a sul dos acessos, porém a atuação do vento leste e sudeste 

aparentemente não são suficientes para transportar parte desse material aprisionado na laguna 

chegando a ocupar uma área norte–sul na ordem de 188 m. 

É notório que defronte a Falésia Chico Martins há um estreitamento do Canal de maré 

entre a porção oeste–sudoeste da ilha e o Campo de Macau com recuo de 60 m. Com a migração 

da Ilha, corroborando com Souto (2004) ocorre o afunilamento entre a ilha e a barra arenosa, 

com aumento da competência da maré de vazante na área interna da laguna, dar-se início nesta 

década no processo erosivo do campo de Macau, apesar de haver uma pequena contribuição de 

sedimentos praiais.  

O píer de Macau foi instalado em 1985 para a perfuração de poços petrolíferos. Esta 

instalação tinha um comprimento linear de 800 m permanecendo no local por volta de 13 anos 
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(1985 a 1997), representado nas Fotos 2.27, Foto 2.28 e Foto 2.29. O processo de assoreamento 

da ilha barreira Ponta do Tubarão é percebido nesse período, devido o píer naquele período 

contribuir para o aprisionamento de sedimento (Souto, 2004), porém, por se tratar de uma 

estrutura em palafita e se instalando um canal paralelo a linha de costa, devido à disponibilidade 

e transporte de sedimento, seu fluxo escoava sentido para oeste desaguando para noroeste, 

possibilitava a estabilização da ilha. Este foi o período estudado de menor erosão para a área do 

atual campo de Macau. Com a retirada do píer de Macau em 1997 (Foto 2.30), a erosão do banco 

submerso ocorreu imediatamente, sendo remanejado e depositado. Parte do sedimento na área da 

plataforma rasa e na área interna da laguna e ao Sul do Campo de Macau e Serra.  

  
Foto 2.27– Sobrevôo a 800 pés mostrando a instalação 

do pier de Macau, percebe-se que o processo de 

assoreamento do banco submerso ocorreu imediatamente, 

conforme observado na Figura 2.16. Foto: Jefferson 

Bandeira, 1992. 

Foto 2.28 – Sobrevôo a 450 pés mostrando a ação da 

corrente de maré com canal atuando paralelo a costa, 

mas devido à disponibilidade de sedimento a erosão 

não foi tão significante. Foto: Jefferson Bandeira, 

1997. 
 

  
Foto 2.29 – Sobrevoo de baixa altitude (450 pés) 

mostrando o início da desmontagem do píer de Macau 

(1997 a 1998), percebe o processo de migração e 

erosão do banco submerso ocorrendo com a saída do 

píer conforme Foto 2.26. Foto: Aquino, Ago/1997. 

Foto: 230 – Foto mostrando no segundo plano, bancos 

submersos erodidos após a retirada do píer de Macau, 

com a instalação de Canal paralelo a linha de costa. 

Foto: Getúlio Moura. Ago/2002. 

 

No trecho que compreende a Barra do Corta Cachorro/Campo de Serra, quando da 

instalação do campo petrolífero por volta de 1996, o estreito cordão arenoso em que o campo de 

Serra se instalou havia anteriormente se fechado o canal de maré da Península do Madeiro 
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ocorrido em torno de 1978. De acordo com registros de fotografias aéreas, esta região se 

encontrava desde 1977 em intenso processo de erosão da barra arenosa com recuo de 116m para 

o continente e o assoreamento da Península do Madeiro chegando a 180 m (Figura 2.16B). 

Observando a Figura 2.16C, percebe sedimento assoreado a sul dos campos petrolíferos, 

possivelmente, este material devido o acesso e com a atuação do vento sudeste, o mesmo fica 

aprisionado e não consegue retroalimentar a plataforma rasa. 

Durante visita a campo, observou que a erosão da linha de costa, parte do sedimento 

erodido, foi remanejado para a região lagunar, a sul do acesso. Trata-se de região abrigada que a 

partir da base Serra A, ocorre o comprometimento da cobertura vegetal com a mortandade do 

manguezal. É visto que as barras arenosas/Ilhas Barreiras atuando como proteção natural para as 

áreas costeiras, resguardando baías, lagunas e planícies de marés do impacto do mar aberto, 

porém, devido ao transporte eólico na área, estas regiões que ficariam protegidas da erosão 

passam a ser comprometidas pelo assoreamento (Foto 2.14), gerando mortandade da fauna e 

flora da região costeira (Foto 2.15), deste modo, acelerando o processo de erosão. Nas áreas 

protegidas onde a cobertura vegetal não está comprometida, durante a fase de instalação do 

processo erosivo a área se mantém mais estabilizada (Foto 2.31). Nota-se o sedimento existente 

está sendo depositado na área protegida até oeste da base do Serra A (Foto 2.32), parte bancos 

submersos a sudoeste do píer de Macau e, por deriva litorânea a noroeste da barra do Corta 

Cachorro com 514 m noroeste. (Península do Madeiro). Analisando o balanço sedimentar para 

esta área houve um acréscimo de 0,89 km2 e erosão de 0,94 km2 com um déficit de 0,05 km2. 

A Figura 2.16D mostra o monitoramento no período de 9 anos (1998 a 2007) da área 

compreendida entre a Falésia Chico Martins e a Ilha barreiras do Corta Cachorro. A análise 

espacial e temporal destaca a localização das instalações industriais, pode ser observada erosão 

com variação de 60 m a 116 m sul e acresção de 64 m. O maior crescimento da Ilha do Corta 

Cachorro ocorreu neste período com 970 m oeste-noroeste. Atualmente, o canal do Arrombado, 

encontra-se com 400 m de abertura sudeste-noroeste. 

 

 

Foto 2.31 – Foto em primeiro plano apresentando 

banco submerso sendo este sedimento acumulado, 

possivelmente sobre sedimentos tércio-quaternários 

do alto de Macau (Figura 2.16b, Silva, 1999). Foto. 

Jefferson Bardeira, Julho/1992. 
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Foto 2.32 - Base (SER A), observa-se no segundo 

plano área lamosa em área abrigada com vegetação 

manguezal. Foto: Miriam Cunha. FEV/2006. 

 

A área mostra que a complexidade dos processos hidrodinâmicos atuantes são intensos, 

acarretados pela constante mudança da morfologia da superfície submersa e pela mudança das 

direções da corrente de maré no estuário de Barreiras/Diogo Lopes (Souto, 2004). Percebe-se 

que a Ilha barreira Ponta do Tubarão protegia a costa contra a ação das ondas e das correntes 

litorâneas nos anos de 1988 e 1989, sob influência do píer instalado em 1985. Com a retirada do 

píer de Macau em 1997, a barra que abrigava a costa erodiu-se quase que por completo, Parte 

deste sedimento, foi remanejado para sudoeste da Ilha do Tubarão, agravando o processo de 

erosão após a instalação do canal paralelo à linha de costa (Foto 2.33), gerando erosão nas bases 

de poços (Foto 2.34) e no próprio píer de Macau (Foto 2.35). Como também, sedimentos eólicos 

que alimentam dunas móveis da Casqueira, ficam aprisionados em tanques inoperantes da Salina 

Soledade, não ficando disponibilizados para retroalimentar a zona costeira (Foto 2.36).  

Conforme foi citado, a desativação do píer ocorreu em 1997, sendo verificando na área, 

após um ano uma perda vertical de sedimento significativa, chegando a expor antigas estruturas 

do píer de Macau. Atualmente (Foto. 2.36), percebe-se formação de uma pequena área de 

acresção a nordeste do antigo píer, chegando a acumular em torno de 36 m sul (Figura 2.16D).  

 

 

Foto 2.33 – Maré baixa, mostrando banco submerso 

originado dos sedimentos erodidos do píer de Macau, 

apresentando canal de maré paralelo a linha de costa, 

causando erosão na área frontal dos campos de Macau e 

Serra. Na porção sul do acesso, sedimentos eólicos 

aprisionados no entorno das instalações. Foto: Getúlio 

Moura. Abril/2008. 
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Foto 2.34 – Célula sedimentar costeira na base de SER E. 

Detalhe para sedimentos eólicos no entorno das instalações, à 

medida que o canal de maré muda direção de sudeste para 

noroeste amplia a zona de estirâncio, porém, não há espaço 

suficiente para o sedimento ser retrabalhado. Foto: Getúlio 

Moura. Abril/2008. 

 

Foto 2.35 – Detalhe Da localização do antigo píer de Macau. 

Durante a sua fase de desativação (1997 a 1998) houve perda 

vertical de sedimento na área, mostrando nesta foto registro 

da segunda intervenção para retirada de tubulações. Este 

sedimento está instalado sobre uma antiga esteira algálica 

(Bagnolli, 1988). Foto: Miriam Cunha. Julho/1999. 

 

 

Foto 2.36 - Salina Soledade com evaporadores inoperantes, 

servindo de armadilha para reter sedimento eólico e por se tratar 

de área de inundação, o sedimento fica armazenado 

inadequadamente, não realizando o seu ciclo deposicional. Foto: 

Getúlio Moura. Julho/2002. 

 

Nesta área, o Canal da Soledade, não permite o espraiamento da célula sedimentar 

costeira, conforme observado na Foto 2.37. Caso houvesse área para disponibilidade de 

sedimento na linha de costa, durante a baixamar com atuação do vento sudeste-leste, este 

sedimento, seria remanejado, transportado e depositado gerando dunas móveis (continente) ou 

bancos submersos (plataforma rasa), caso fosse realizada a troca de sedimento transversal à linha 

de costa, conseqüentemente, havia o equilíbrio no ambiente costeiro. Nesta análise o que se 

percebe é uma intensa erosão. Este processo foi interrompido na área por duas causas: a forte 

competência das correntes de maré vazante no canal paralelo à linha de costa e a 

indisponibilidade de espaço que não permite o espraiamento do sedimento, tanto na linha de 

costa como na área interna da laguna, sendo estas as causas para a erosão intensa na área onde 

estão instaladas as atividades industriais. Observando a Figura 1.12 (Cremonini, 1996), Figura 

2.7b e (Silva, 1991), sugere-se que os Campos de Serra e Macau, encontram-se sobre sedimento 

raso do Pleistoceno, identificado por Silva, 1991 (Foto 2.38). Com o georreferenciamento das 

sondagens e estudos existentes, percebe-se que a abertura do canal, próximo ao poço RCA-1, 

coincide com o contato entre o graben do Umbuzeiro e o Alto de Maca (Anexo 5). 
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O crescimento do esporão arenoso no período de 9 anos (1998 à 2007) não é suficiente 

para a estabilização deste campo de petróleo. Durante toda a fase analisada, observa-se um recuo 

de 116 m da linha de costa e toda a porção a oeste do campo de Serra encontrava-se em intenso 

processo erosivo antes da atividade se instalar. Porém, a erosão culminou na abertura do Canal 

do Arrombado, atualmente com 400 m de largura (Foto 2.39 e Foto 2.40). 

 

Foto 2.38 – A saída do píer, surgimento de um banco 

submerso espraiado em frente às instalações 

industriais. Seta vermelha mostrando Canal de maré 

noroeste-sudeste escoando paralelo à praia, agravando 

a erosão na área. A linha tracejada sugere acúmulo de 

sedimento através dos bancos submersos em 

armadilhas estruturais. Foto: Jefferson Bandeira, 

Agosto/2001. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Foto 2.37 – Localização da 

Salina Soledade ocupando antiga 
célula sedimentar costeira,  não 
permitindo o espraiamento da 
mesma. Seta vermelha área de 
inundação com canal de maré 
meandrante. Seta branca, canal de 
maré artificial da Soledade e seta 
amarela, localização do antigo píer 
de Macau, mostrando área de 
acúmulo de sedimento. Foto: 
Venerando  Amaro. Maio/2007 
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Foto 2.39 – Barra arenosa do Corta Cachorro, com 

estreitamento do cordão arenoso, apresentando na área 

lagunar vegetação de manguezal e o canal de maré da 

Casqueira. Foto: Renato Matos, Julho/ 2001. 

Foto 2.40 – Processo de erosão costeira intenso 

culminando no rompimento do cordão arenoso e 

abertura do Canal de maré do Arrombado, surgindo a 

Ilha do Corta Cachorro. Foto Getúlio Moura. 

Maio/2007. 

  
Foto 2.41 – Em primeiro plano, esteira algálica exposta 

com paleo-mangue exposto no Canal artificial da 

Soledade. Foto: Helenice Vital. Jan/2006. 

Foto 2.43 – Paleo-mangue exposto durante evento de 

maré de sizígia na área do Canal do Arrombado. Foto: 

Getúlio Moura. Marc/2006. 

  

  
Foto 2.42– Detalhe da erosão intensa do Canal artificial 

da Soledade, expondo antiga planície de maré 

representada por paleo mangue. Foto: Miriam Cunha. 

Março/2007 

Foto 2.44 – Detalhe da erosão intensa da Barra do 

Corta Cachorro, expondo antiga planície de maré 

representada por paleo mangue. Foto: Miriam Cunha. 

Março/2008. 
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Foto 2.45 – Banco arenoso onde 

estão instalados poços de petróleo 

do campo de Serra em processo de 

erosão e exposição do 

paleomangue. Foto: Souto. 

Maio/2007 

Foto 2.46 – Processo de erosão, em detalhe 

banco lamoso exposto no Campo de Serra, 

expondo antiga planície de maré representada 

por paleo mangue. Foto: Miriam Cunha. 

Agosto/2008 

O processo de erosão é semelhante ao que ocorreu na subárea 1. A medida que a linha de 

costa recua com perda de sedimento tanto horizontal quanto vertical, ocorre exposição de antiga 

planície de maré, representada por um nível de paleo-mangue e assoreamento de área lagunar. 

(Foto 2.41, Foto 2.42, 2.43, Foto 2.44, Foto 2.45 e Foto 2.46).  Este paleo-mangue é um 

indicador geoambiental de uma antiga planície de maré, ocorre nas áreas das Ilhas do Fernandez, 

Ponta do Tubarão, da Barra da Soledade, Campo de Serra B e Canal de maré do Corta Cachorro. 

Neste monitoramento é acompanhado o preenchimento do paleo canal do Arrombado (1978), a 

migração do spit da Barra do Corta cachorro e a reabertura do Canal do Arrombado (Fevereiro 

2006). O crescimento de 1.700 m oeste-noroeste do spit da Barra do Corta cachorro é semelhante 

ao que ocorre na Barra do Fernandez e na lha Barreira Ponta do Tubarão, os mesmos estão 

condicionadas pelas correntes litorâneas que geram o transporte do sedimento no sentido leste-

noroeste. 

Percebe-se neste espaço de tempo um processo intenso de erosão da antiga Barra Corta 

Cachorro na ordem de 345 m norte-sul, conforme Figura 2.16D, sendo um volume significativo 

de sedimento transportado, retrabalhado e depositado na região da antiga planície estuarina da 

Península do Madeiro, demonstrando zonas de galgamento oceânico na Figura 2.16E, 

possivelmente pelas marés de sizígia, chegando a assorear na porção sul-sudeste 320 m, 

culminando no fechamento desse canal de maré em 1978. Outra parte desse sedimento, na sua 

grande maioria, transportado e migrado para a porção noroeste da Barra do Corta Cachorro 

acompanhando à deriva litorânea, alcançando uma distância de 1.700 m no período de 40 anos . 
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Vale relembrar que em 1978, enquanto abria-se o canal de maré da barra do Fernandez, era 

fechado o canal de maré do Arrombado, demonstrando assim, o balanço de sedimento na área. 

Porém, devido a este intenso processo erosional instalado ao longo dos 40 anos, em 6 de 

fevereiro de 2006 esta erosão culminou na abertura de 400 m do Canal de Maré do Arrombado, 

voltando a ser uma nova Ilha barreira, a Ilha barreira do Corta Cachorro. Atualmente este canal 

apresenta uma largura na ordem de 400 m. 

Na Tabela 1.2 pode-se perceber que no período em que há uma menor ocorrência de 

precipitações pluviométricas, com ventos mais intensos e a insolação média sendo mais elevada 

e, caso haja disponibilidade de sedimentos e espaço na praia, haverá um aumento no transporte 

deste sedimento eólico com possível aumento na migração de dunas móveis e formação de 

bancos de areia no estuário e zonas do pós praia. Este evento é essencial para a troca de 

sedimento transversal à praia, assim sendo é fundamental manter o equilíbrio da zona costeira. 

Em determinados períodos do ano, se desenvolvem no campo de Serra dunas móveis tipo 

barcana próximo ao pós praia. Esse é o único trecho de acresção que ocorre em todo o campo de 

Serra, trata-se de uma célula sedimentar costeira (Eurosion, 2008). Nota-se na Figura 2.16D área 

de acresção norte–sul em torno de 64 m, Este ciclo deposicional se desloca leste-oeste, 

mostrando influência do canal de maré vazante e/ou da deriva litorânea realizando o ciclo 

erosivo e deposicional (Foto 2.47 e Foto 2.48). No trecho, onde existe disponibilidade de 

sedimento, a depender da dinâmica dos sedimentos pelo transporte eólico, parte do sedimento 

retrabalhado e depositado na faixa estreita do campo de Serra.  

 
Foto 2.47 – Evolução do ciclo de deposição da célula de 

sedimento costeiro do campo de Serra. Nesta foto, o 

sedimento de acresção encontra-se defronte a base do Serra 

B. Foto: Getúlio Moura. Julho/2002. 

Foto: 2.48 – Comparando com a Foto 2.47, 

percebe-se o ciclo de migração este-oeste 

da célula de sedimento costeira migrando 

da base do Serra B para a base do Serra A. 

Atualmente a base SER B, encontra-se em 

processo de erosão. Foto: Getúlio Moura. 

Maio/2007. 

Esta é a principal célula de sedimento costeiro na área onde estão instaladas as 

atividades industriais. Este sedimento tem uma maior permanência na área costeira, à medida 

Serra B 
Serra B 

Serra A Serra A 
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que encontra a vegetação, parte desse sedimento é trapeado. Na Foto 2.49, a tonalidade da seta 

representa a mesma área na Foto 2.50 demonstrando assoreamento e perda da cobertura vegetal 

e/ou o sedimento eólico em acresção.  

  
Foto: 2.49 – Percebe-se a migração oeste da célula de 

sedimento costeiro migrando para a base de Serra A, 

atualmente, a base do Serra B, encontra-se em processo 

de erosão. Foto: Getúlio Moura. Maio/2007. 

Foto 2.50 – Observando a Foto 2.49, percebe-se a 

migração oeste dos sedimentos e assoreamento dos 

manguezais disponíveis em 2002. Percebe-se que, a 

medida que ocorre erosão e recuo da linha de costa, gera 

perda de cobertura vegetal e exposição de paleo-

mangue. Foto: Getúlio Moura. Maio/2007. 
Também, percebe-se o transporte marinho com o surgimento de bancos submersos a 

sudoeste da Ilha Ponta do Tubarão. Isto pode ser percebido de acordo com as Tabelas 1.2 que no 

segundo semestre (predominantemente de agosto a outubro) é o período onde há uma maior 

remobilização eólica ocasionando deposição de dunas móveis na zona costeira e/ou geração de 

micro barcanas praiais (pequenas dunas móveis) no contato da zona de estirâncio com pós praia. As 

remobilizações de sedimento mais significativas, ocorreram em Setembro de 2003 assoreando as 

instalações petrolíferas (Foto 2.51, Foto 2.52, Foto 2.53 e Foto 2.54). 

  

Foto 2.51 – Registro de micro barcanas instaladas na zona 

do pós praia, mostrando efeito dos ventos produzindo 

intensas variações morfológicas na zona de estirâncio e no 

pós praia. Foto: Miriam Cunha. Setembro/2003. 

Foto 2.52– Troca transversal de sedimento no pós 

praia, área onde os sedimentos são retrabalhados ora 

para alimentar as dunas móveis (vento nordeste), ora a 

plataforma rasa (vento sudeste).  Foto: Miriam Cunha. 

Março/2008. 
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O estudo realizado por Chaves (2005) no período de outubro 2000 a setembro 2002 

foi registrado na zona de estirâncio dos Campos de Serra e Macau ventos de 5 m/s em Abril e 9 

m/s entre agosto e outubro, podendo atingir até 18 m/s durante o mês de agosto. Conforme é 

mostrado nas Fotos 2.53 e Foto 2.54, este evento ocorre na área a depender da disponibilidade de 

sedimento e de área para o mesmo ser retrabalhado. O mesmo evento repetiu em 2007.  

  
Foto 2.53 – Efeito da ação eólica sobre os sedimentos 

que soterram as instalações petrolíferas. Em primeiro 

plano a estrada de acesso ao campo e ao fundo as dunas 

móveis com direção predominante do vento Este (E) 

Foto: Miriam Cunha. Setembro/2003. 

Foto 2.54 – Efeito da ação eólica (ventos sudeste e este) 

removendo sedimento observado na Foto 2.53. Foto: 

Miriam Cunha. Julho/2008. 

O transporte eólico, é fundamental no balanço sedimentar, refere-se à troca de 

sedimento transversal a linha de costa, fator fundamental para aumentar a zona de resiliência 

(Eurosion, 2008). Esta disponibilidade de sedimento para esta área específica está correlacionada 

com bons anos de precipitação (1985, 2003 e 2007).  

Através do acompanhamento visual e de fotografias de pequeno formato vale destacar 

que no período de 1988 a 2008 o transporte de sedimento eólico mais significativo de aporte de 

sedimento para o Campo de Serra foi no ano de 2003, podendo ser observado na Foto 2.53. Isto 

coincide também, com a abertura natural de um Canal de maré a sudoeste da Ilha Ponta do 

Tubarão, permitindo naquele momento que o canal de maré vazante que carreava sedimento 

paralelo a linha de costa, tivesse o seu fluxo desaguando a noroeste do Campo de Macau. O 

campo de Serra, instalado numa estreita barra arenosa, provavelmente, toda a atividade encontra-

se comprometida: duas bases encontram-se instaladas em área que está em processo de 

assoreamento, uma base comprometida ora pela erosão ora pela acresção de sedimento e uma 

base isolada pela abertura do canal de maré.  

Ao longo de 40 anos (Figura 2.16E), 1967 a 2007, observa-se na área dos campos 

petrolíferos, um volume significativo de transporte de sedimento remobilizando da Ilha do 

Tubarão, houve uma acresção de 1,49 km2 e erosão de 0,49 km2. 
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 Análise multitemporal quantitativa da subárea III (1977 à 2007). 

A Figura 2.17 representa o resultado do monitoramento da área compreendida entre a 

Ilha barreiras Cambuba e a Ilha barreiras Camapum, ao longo de 30 anos (1977 a 2007). A Ilha 

Camapum localiza-se à margem esquerda o Rio Açu, à sua margem direita os canais de maré 

Conceição e Casqueira e, banhada na porção Sul pela Gamboa do Alagamar e Gamboa dos 

Barcos. Analisando o balanço sedimentar para esta área houve uma acresção de 0,40 km2 e 

erosão de 0,93 km2 com um déficit de 0,53 km2. 

É importante resgatar que o processo erosivo desta região tem como registro histórico de 

grande significância o desaparecimento da Ilha barreira Manoel Gonçalves, entre 1818 e 1857 

(Moura, 2003). Esta Ilha localizava-se entre o Canal de maré das Conchas e o Rio dos Cavalos e 

com o seu desaparecimento toda a comunidade se transfere para Ilha barreira, atual sede da cidade 

de Macau. Com este registro, fica identificado o mais antigo processo erosivo da região, 

demonstrando que estes processos são gerados por causas naturais. A construção do istmo 

Macau/Salinópolis foi realizada no período de 1870 a 1877 quando a ilha foi interligada ao 

continente (Moura, 2003). Atualmente, a ponte interligando ilha barreira Macau à Ilha de 

Santana, encontra-se em fase de construção, proporcionando a cidade de Macau realizar a sua 

ampliação para esta nova área. A Cidade de Macau, historicamente convive com o processo de 

erosão costeira desde a sua origem. A construção da Salina União a sul da Gamboa do Alagamar 

ocorreu em 1960, sendo a primeira intervenção antrópica sobre a ilha Camapum. Em 1984 houve 

registro de erosão da ilha, após a instalação do acesso urbano, quando a Gamboa Alagamar foi 

fechada para construir o aterro na praia do Camapum, ficando assim por 17 anos. Em 1988, é 

instalado o calçadão, porém, o processo de erosão ocorre fortemente desde 1984. Percebe-se que 

a acresção noroeste-sudeste da Ilha Camapum, tem uma forte contribuição da célula sedimentar 

dos canais de maré (Foto 2.55). 

A Figura 2.17A representa a análise da subárea III ao longo de 12 anos (1977 a 1989), 

observando-se no período ciclos erosivos mais intensos, destacando-se o processo do 

estreitamento da Ilha no sentido norte-sul de 137 m, possivelmente a construção do calçadão 

longitudinal à praia agravou a erosão. Ocorreu acresção na Barra da Ilha de 137 m a leste no 

sentido noroeste-sudeste, possivelmente da célula sedimentar transportada pelos canais de maré 

Conceição, contribuindo para as ilhas do Camapum e Casqueira e para a Ilha do Paraíso (Foto 

2.56). 
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Foto 2.55 – Três níveis de ilhas barreiras: no primeiro plano Corta Cachorro, ao centro ilha do Paraíso e a 

direita do segundo plano, ilha barreiras Camapum. Percebe-se nesta foto, a contribuição da célula sedimentar 

costeira do Canal de maré da Conceição contribuindo durante o fluxo de corrente de maré vazante no transporte 

de sedimento e em conseqüência disso, na construção noroeste-sudeste da ilha do Camapum. Já o Canal do 

Arrombado, contribuindo para a acresção do Corta Cachorro. Foto: Getúlio Moura. Out/ 2006. 

  A Ilha Cambuba apresenta erosão de 115 m e acresção de 460 m a oeste, sedimento 

proveniente da erosão da própria Ilha e transportado por deriva litorânea. O Canal de maré do 

Alagamar apresenta largura de 94 m. O processo de erosão é tão inteso quanto aquele observado 

na subárea I no mesmo período. Acredita-se, a construção da barragem Armando Ribeiro 

combinada com o barramento do Rio dos Cavalos e do Canal de maré das Conchas, 

possivelmente comprometeram a reserva fluvial de sedimento a oeste da área neste período 

estudado. Analisando o balanço sedimentar para este período houve uma acresção de 0,15 e 

erosão de 0,62, com um déficit de 0,52 km2. 

A Figura 2.17B representa a análise da subárea III entre 1989 e 1998, podendo ser este 

trecho considerado o modelo de ciclos de acresção e erosão ao longo de toda a área. A erosão na 

Ilha do Camapum ocorreu tanto a barlamar, quanto a sotamar do calçadão urbano com variação 

de 65 m a 140 m. A migração de maior significância ocorreu na Barra da Ilha com migração de 

134 m leste e 140 m norte–sul na ilha do Camapum, a sotamar do calçadão. Já na Ilha da 

Cambuba, o crescimento do spit, de maior significância foi o Pontal da barra do Alagamar com 

261 m, sentido noroeste. O domínio da maré enchente é predominantemente observado nos 

bancos de maré enchente com crescimento de 95 m na Gamboa do Alagamar. Na Ilha Cambuba 

durante este período ocorreu a acresção de maior significância com acresção variando de 75 m a 

150 m norte, ocorrendo uma erosão de 73 m norte. O último evento de La Niña ocorreu em 1985, 

provavelmente este sedimento estava disponível na reserva fluvial da bacia hidrográfica 

Piranhas-Açu, sendo retrabalhado pela deriva litorânea, proporcionando o assoreamento do 

Canal de maré do Alagamar de 94 m (1977-1989) para 73 m (1989 a 1998). Analisando o 

balanço sedimentar para esta área houve um acrresção de 0,40 e erosão 0,17, com um superávit 

de 0,23 km2. 
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A Figura 2.17C, observa-se durante o período de 1998 a 2007 o agravamento da erosão, 

em comparação com o período de 1989 a 1998. Entre os anos de 2000 e 2004 ocorre à instalação 

dos gabiões e a instalação de um bueiro com passagem restrita na Gamboa do Alagamar que se 

encontrava anteriormente fechada. Percebe-se também, o fechamento do Canal de maré dos 

Barcos para ampliação da atividade Salineira (Foto 2.56). A erosão na Ilha do Camapum ocorreu 

concentrada em torno dos gabiões e do calçadão urbano, sendo, a zona de maior pressão costeira 

localizada a sotamar do último gabião com erosão de 190 m norte-sul. Percebe-se sedimento 

eólico depositado na região lagunar aproximadamente 200 m sul, ficando aprisionado devido o 

acesso à praia. Já na Ilha da Cambuba ocorreu erosão de 150 m a norte, sendo este sedimento 

erodido e acrescido a noroeste em torno de 261 m. No canal de maré enchente ocorreu uma 

abertura significativa de 73 m (1989 a 1998) para 260 m leste, sendo a maior erosão na barra 

oeste, da Ilha Camapum e uma pequena acresção a nordeste de 122 m (Foto 2.57). 

 

Foto 2.56 – Percebe-se na foto em primeiro plano,

interrupção da Gamboa dos Barcos para ampliação da 

atividade Salineira. Em segundo plano à nordeste 

crescimento do spit das Ilhas do Paraíso e do Fernandez, 

a esquerda a Barra da Ilha e a Gamboa do Alagamar. 

Foto: Getulio Moura. Dez/2001.  

 

 

 

 

Foto 2.57 – Ilha barreira na porção nordeste de 

Camapum sendo formado pela influência da maré 

vazante da planície fluvio estuarina dos canais de maré 

de Conceição e Casqueira. Foto: Renato Matos. 

Julho/2002. 

A Figura 2.17D representa a variação ocorrida no canal de maré principal, localizado 

entre as duas Ilhas (Cambuba e Alagamar). O Canal de maré Alagamar com abertura de 94 m 

(1977 a 1989) para 290 m (1977 a 2007), apresentou maior erosão na porção oeste da Ilha 

Camapum. Isto leva a crer que o domínio de maré enchente tem maior significância na área do 

Canal de maré Alagamar que encontra-se com o ciclo interrompido pelo acesso, forçando uma  

abertura na porção sudoeste da ilha Cambuba. Já na porção sudoeste, ocorreu uma erosão de 325 

m Sul, causado provavelmente pela erosão proveniente maré vazante pelo intenso uso antrópico 

da região flúvio estuarina. Quando ocorre uma diminuição das áreas de inundação, é registrado 

um aumento na velocidade do fluxo, gerando problemas de erosão nas suas margens, 
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fragilizando assim, ainda mais, a ilha barreira Cambuba, que apresenta tanto na região flúvio 

estuarina, quanto na área frontal da ilha processo de erosão, em especial a nordeste da Ilha, sobre 

influência do Rio Açu durante maré vazante.   

A acresção de sedimento de maior significância ocorreu em especial nas duas 

desembocaduras dos rios aqui registrada a migração do Pontal do Alagamar com 600 m oeste 

(Foto 2.58) e a Barra da Ilha com 225 m, possivelmente sendo depositada a partir do encontro da 

maré vazante com a deriva litorânea, demonstrando a contribuição da reserva de sedimento 

fluvial do Rio Açu e dos Canais de maré da Casqueira e Conceição. 

 

Foto 2.58 – Ilha Cambuba, a esquerda a Gamboa do 

Alagamar apresentando abertura de 290 m e acresção 

do spit Pontal do Alagamar de 600 m A direita da 

foto, spit com migração sudeste da Ilha dos Cavalos, 

provavelmente originado de sedimento maré vazante 

do Rio Açu. Foto: Souto. Maio 2007. 

A Foto 2.59 mostra que a região central da Ilha Camapum encontra-se num intenso 

processo de erosão, possivelmente impactado pela interrupção do Canal de maré Alagamar 

(esfera preta na foto), mostrando zona de pressão costeira causada pelo calçadão urbano 

combinado com o gabião. Na maré enchente o volume de água que entra no canal é maior do que 

o bueiro do acesso comporta. A pressão interna e a pressão da deriva litorânea estão aumentando 

a erosão na ilha. Isso é percebido na porção oeste com erosão leste-oeste de 290 m. Na Foto 2.59, 

em amarelo a Gamboa do Alagamar com fluxo reduzido, representando uma zona de pressão 

interna. 

 

 
Foto 2.59 – Destaque para porção oeste da Ilha barreira 

camapum: esfera preta, mostrando zona de pressão costeira e 

esfera amarela, canal de maré Alagamar apresentando 

interrupção com restrições (bueiro). Foto: Miriam Cunha. 

Maio/2007. 

Na porção interna da planície flúvio estuarina da subárea III apresenta seqüência de 

paleo-ilhas Barreiras circundadas por canais de maré inclusive interrompidos por atividades 

antrópicas do tipo Salinas inoperantes, como é o caso do Alagamar e dos Barcos (Foto 2.60). Isto 

passa a ser um problema grave por interromper: a circulação de sedimentos nos canais de maré 

que alimentam as células sedimentares e de nutrientes para manutenção dos manguezais, a 

biodiversidade da área, por tratar-se este ambiente do berço da vida marinha, devido algumas 
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espécies necessitarem desse habitat para alimentação e em especial procriação, como também, a 

trafegabilidade e a circulação natural dos pescadores artesanais. Garantir a estabilização dos 

Canais de maré e das Ilhas barreiras é fundamental para o equilíbrio da planície flúvio estuarina.  

Analisando o balanço sedimentar neste período houve acresção de 0,40 km2 e erosão de 0,93 km2 

com um déficit de 0,53 km2. 

 

 

Foto 2.60 – Destaque em seta amarela para Ilhas barreiras de 

aproximadamente 7.020 anos e 2.340 anos (Silva,1991). No 

primeiro plano, Salina desativada circundada por Ilhas barreiras 

preservadas na área, seta vermelha mostrando Canal de maré dos 

Barcos interrompido por Salinas inoperantes. Foto: Miriam Cunha, 

Maio/ 2007. 

 

 Análise multitemporal quantitativa da subárea IV (1977 à 2007). 

A Figura 2.18A representa a análise da subárea IV, no período de 12 anos (1977 a 1989), 

compreendida entre a Ilha barreiras dos Cavalos e Ilha barreiras das Conchas, onde observa a 

migração sentido sudeste de um spit construído por correntes de contra fluxo de maré enchente, 

em torno de 1 km a noroeste do Canal de maré das Conchas. Já a Ilha dos Cavalos localizada a 

noroeste do Rio dos Cavalos houve um recuo de 180 m no sentido norte-sul e crescimento 

variando de 660 m, no sentido oeste-sudeste, 610 m no sentido noroeste-sudeste. Na região do 

canal de maré das Conchas, uma acresção na área interna da ilha na ordem de 285 m nordeste-

sudoeste com domínio maré enchente. Já a Ilha dos Cavalos, uma área de 150 a 180 m norte-sul, 

foi ocupada por manguezal. Percebe-se a ocupação de uma antiga lha barreira a noroeste do rio 

dos Cavalos por parte de atividade antrópica do tipo salina. Analisando o balanço sedimentar 

para esta área houve um acréscimo de 0,15 km2 e erosão de 0,62 km2 com um déficit de 0,47 

km2.  A Figura 2.18B refere-se a análise da subárea IV no período de 9 anos (1989 a 1998), 

podendo observar  que o  spit sentido noroeste-sudeste recuou 820 m, sendo este sedimento 

remanejado para a área interna da laguna se espraiando numa área linear de 1.277 m, 

possivelmente dominado por maré enchente. Aparentemente com o barramento do rio das 

conchas realizado pela carcinicultura ocorre o assoreamento da desembocadura do canal de maré 

das Conchas e influência maior das correntes de maré de enchente, apresentando entrelaçamento 

de spits em crescimento. A Ilha das Conchas, entre o Canal de maré das Conchas e o Rio dos 

Cavalos, recuou sentido norte-sudeste em torno 2.303 m, sendo o sedimento assoreado 

possivelmente pela corrente de contra fluxo para a área interna da laguna com crescimento norte-

sul de 190 m. Apresenta acresção de 0,40 km2, erosão de 0,17 km2, com superávit de 0,23 km2 
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Na ilha localizada a noroeste do canal do Rio dos Cavalos houve uma acresção de 

manguezal para a área banhada pelo Rio Açu e erosão da Ilha barreira localizada na Salina 

Imburana com cerca de 855m, no sentido noroeste-sudeste. Analisando o balanço sedimentar 

para esta área houve um déficit de 0,44 km2. 

A Figura 2.18C representa a análise da subárea IV no período de 12 anos (1998 a 2007), 

quando a erosão do spit sentido sudeste e construção de um novo spit por correntes de contra 

fluxo de maré enchente (Foto 2.61), sendo este sedimento assoreado e depositado na parte mais 

interna da laguna em torno de 935m a noroeste do Canal de maré das Conchas. Nesta área ocorre 

uma célula sedimentar estratégica que deverá ser preservada para contribuir na manutenção das 

praias a noroeste da área do estudo (Foto 2.62). Atualmente esta área alimenta o campo de dunas 

móveis do Rosado. Na região do canal de maré das Conchas houve uma erosão na ordem de 260 

m nordeste-sudoeste com domínio maré enchente e acresção de norte-sul de 230 m e 315 m 

porção sudeste (Foto 2.63). Já a Ilha dos Cavalos, uma área de 205 m norte sul, foi ocupada por 

manguezal, apresentando um crescimento de 395 m oeste-nordeste na foz do Rio Açu. (Foto 2.64 

e Foto 2.65). Observa-se na foto de pequeno formato a formação de bancos arenosos defronte a 

esta ilha, resultado do encontro de maré vazante dos Rios dos cavalos e Açu (Foto 2.66). 

Percebe-se a erosão de toda a Ilha barreira tanto na porção mais a sul da Ilha dos Cavalos como à 

Sul da Ilha das Conchas, ocupadas por atividades antrópicas do tipo Salina e Carcinicultura. 

Analisando o balanço sedimentar para esta área houve  acresção de 0,24 km2, erosão de 0,53 km2 

com um déficit de 0,29 km2 . 

             

    

 

 

Foto 2.62 – No período de 1977 a 2007, a nordeste do Canal 

de maré das Conchas formação do spit com acresção de 327 

m na Ilha das Conchas. No segundo plano, spit direção 

sudeste de 1,2 km. Foto: Michael Souto. Maio/ 2007. 
 

Foto 2.61 – Formação de spit noroeste–sudeste da ilha barreiras 

das Conchas (noroeste do Rio dos Cavalos). Sugere-se que esta 

ilha se desenvolve paralela a falha Afonso Bezerra. Observando 

a Figura 2.18, a característica das ilhas barreiras nessa porção 

apresenta-se de forma alongada possivelmente formada pelas 

correntes de contra fluxo retrabalhada por correntes de maré 

enchente e ondas nordeste. Foto: Miriam Cunha. Maio/2007. 



Dissertação de Mestrado – Capítulo 2                                                                          Miriam Cunha do NASCIMENTO 

 96

        

         

         

        
A Figura 2.18D entre 1977 e 2007, a Ilha das Conchas, encontra-se, semelhante à ilha 

Camapum, em intenso processo de erosão no centro da Ilha e engordamento na porção noroeste, 

com crescimento de 327 m, possivelmente depositado por sedimento disponíveis e retrabalhado 

pela deriva litorânea sentido noroeste e na região interna com crescimento de 278 m, sentido 

nordeste, demonstrando a competência de maré enchente e o entrelaçamento dos dois spits, 

possivelmente formado pelo encontro dos dois rios (Foto 2.67). Já na porção sudeste da Ilha, 

houve um crescimento de 1,2 km do spit (Foto 2.68).  

Foto 2.66 – Detalhe da porção sudeste da Ilha das 

Conchas, a noroeste da Salina Imburana/União, na 

margem esquerda do Rio dos Cavalos.  O encontro 

do fluxo do Rio dos Cavalos com o Rio Açu forma 

bancos areno lamosos dominado por maré  vazante e 

deriva litorânea.Foto: Miriam Cunha. Maio/2007. 

Foto 2.65 - Rio dos Cavalos dominado por maré 

enchente com crescimento do spit de noroeste para 

sudeste da ilha barreiras das Conchas. Em primeiro 

plano spit formado por deriva litorânea. Foto: 

Miriam Cunha. Maio/2007 

Foto 2.64 – Em primeiro plano, trem de ondas 

nordeste do Rio Açu, dominada por maré enchente. 

No segundo plano, ilhas barreiras dos Cavalos 

mostrando várias Gamboas entrelaçadas. No terceiro 

plano salina Imburana. Foto: Getúlio Moura: 

Dez/2001. 

 

Foto 2.63 – Foz do canal de maré das Conchas, 

mostrando domínio de maré enchente apresentando 

formação dos spits, atualmente com a migração do 

spit noroeste encontram-se entrelaçados. Foto: 

Getúlio Moura. Dezembro 2001. 
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Foto 2.67 – Detalhe dos bancos emersos formado na foz 

dos rios dos Cavalos e Rio Açu. No segundo plano a 

Salina Imburana/União. Se não houvesse o rio dos 

cavalos, possivelmente o banco emerso seria erodido 

pela corrente de vazante do rio Açu. Foto: Miriam 

Cunha, Maio/2007.  

 

 

Foto 2.68 – Spit depositado durante maré enchente 

acompanhando a corrente de contra fluxo, compondo uma 

célula sedimentar cuja área de acresção de  1977 e 2007 

foi de 1,2 km. Foto: Souto. Maio/2007. 

Nesta análise, observa-se que devido à falta de aporte de sedimento fluvial desses canais 

de maré, estar ocorrendo uma migração dos esporões tanto no sentido noroeste quanto sentido 

sudeste, ocasionando o fechamento da área da foz do canal de maré das Conchas (Foto 2.69).  

Observa-se que, esta subárea obedece ao longo dos ciclos de deposição das paleo Ilhas 

barreiras a direção preferencial de deposição paralela à Falha de Afonso Bezerra, sendo 

constatada através do uso do geoprocessamento, a migração e estabilização dessas ilhas se 

apresenta como as mais alongadas e estreitas de toda a área do estudo, típica das Ilhas barreiras 

localizadas entre o canal de maré das Conchas e o rio dos Cavalos. Percebe-se o fluxo do 

transporte dos sedimentos fluviais quando encontram as ondas e marés seus sedimentos vão se 

depositando de acordo com a geometria do litoral disponível, não predominando nesta área as 

correntes de deriva litorânea e sim, corrente do contra fluxo entre as correntes dominadas pelas 

ondas e marés. Analisando o balanço sedimentar pode-se constatar uma acresção de 0,53 km2, 

erosão de 0,29 km2, com um déficit de 1,25 km2. 

Na Tabela 2.2 e Figura 2.19 observa-se a consolidação das quatro áreas do estudo 

podendo-se perceber que o período de maior acresção foi de 1967 a 1977 com um volume na 

ordem de 4,70 Km 2. Já de  1977 a 1989 foi o período registrado de maior erosão em toda a área 

analisada, com um décifit de 7,53 Km2. 

 

 

 



Dissertação de Mestrado – Capítulo 2                                                                          Miriam Cunha do NASCIMENTO 

 98

Tabela 2.2  – Balanço sedimentar das ilhas barreiras nas quatro sub-áreas estudadas entre 1954 e 2007 
representando em destaque na cor verde o período de maior acresção e na cor rosa o de maior erosão. 

BALANÇO SEDIMENTAR NA ÁREA DO ESTUDO - KM2 
1954 à  2007  - 53 ANOS 

1954 - 1967 1,44 0,73 
1967 - 1977 4,70 1,11 
1977 - 1989 3,67 7,53 
1989 - 1998 3,71 4,98 
1998 - 2007 2,31 6,32 

 

 
Figura 2.19 – Evolução multitemporal das ilhas barreiras representando a perda de área emersa nas quatro sub-áreas 

estudadas entre 1954 e 2007. 
 

 Análise Multitemporal dos Canais flúvio-estuarinos 

Com o uso de geoprocessamento e de imagens digitais LANDSAT 3 MSS (1977), 

LANDSAT 5 TM (1989 e 1998), e CBERS2/CDD (2007), foi realizada a análise espacial e 

temporal dos compartimentos geomorfológicos (Tabela 2.3), neste caso específico, o 

mapeamento dos canais flúvio-estuarino. 
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Figura 2.20 – Subambientes do sistema Ilha barreira, modificado de Bagnolli (1988). 
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A evolução e estabilização das ilhas barreiras holocênicas estão associados aos canais de 

maré (Bagnoli, 1988), o ambiente é controlado por uma série de fatores dentre os quais se 

destaca: flutuações do nível do mar, variações no suprimento de sedimento, topografia pré-

deposicional, contexto estrutural (taxa de submersão) e regime hidrográfico. Os canais de maré 

são fundamentais no transporte dos sedimentos e nutrientes, construindo ou destruindo ambientes 

costeiros na região do estudo, constituídos por vezes subambientes do Sistema Ilhas barreiras 

(Figura 2.20).  

Na área uma planície é depositada por trás de um sistema de ilhas barreiras-spit, se 

observa na Figura 2.20A três sequências de ilhas barreiras: Corta Cachorro em primeiro plano, 

ao centro ilha do Paraíso e a direita ilha barreira Camapum.  Percebe-se a contribuição da célula 

sedimentar do Canal da Conceição durante o fluxo de maré vazante no transporte de sedimento e 

em conseqüência disso, na construção noroeste-sudeste da ilha do Camapum, enquanto que o 

Canal do Arrombado contribui para a acresção do Corta Cachorro.Esta sequêcnia de abertura, 

fechamento de canais de maré, barras arenosas formam os sub ambientes do Sistema de ilhas 

barreiras observado Figura 2.20B. Sugere-se que a migração noroeste seja resultado de controle 

estrutural regional, observados nos lineamentos mapeados por Valentim da Silva (2009). À 

medida que as ilhas barreiras vão migrando com a atuação da deriva litorânea, estas, vão se 

alongando paralelamente a feição geomorfológica costeira disponível até atingir pontos de 

ruptura surgindo então os canais de arrombamento, normalmente por marés de sizígia.  

Atualmente com o recuo da costa, ocorre o galgamento oceânico durante o evento de  

maré enchente, originando os leques de arrombamentos (Figura 2.20C), por vezes assoreando os 

manguezais (Figura 2.20D). A Figura 2.20E representa o ecossistema manguezal. Na Foto 

2.20F, percebe-se o delta de maré enchente (DME), com entrada da água do mar provavelmente 

com alguma areia penetrando na laguna e por alguns momentos assoreando a região lagunar. 

Nesta mesma figura, observa-se que durantes as marés vazantes predominam os deltas de maré 

vazante (DMV), a água e os sedimentos da laguna são transportados eventualmente com algum 

material fino erodido do fundo e da margem do canal, atingindo o mar. 

A medida que os spits/ilhas vão migrando, a depender do suprimento de sedimento e da 

competência dos canais, os mesmos podem ser assoreados ou estabilizados. Quando 

estabilizados, estes canais fazem a comunicação do mar aberto com as suas águas mais tranqüilas 

por trás das ilhas barreiras (Farias, 1997). Como a região está sujeita a eventos sísmicos 

regionais e ação intensa dos processos costeiros modificando em curto espaço de tempo a 

paisagem local, foi integrado o histórico da abertura e fechamento dos canais de maré 
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apresentado Tabela 2.3 com os eventos sísmicos (Tabela 2.4), com objetivo de avaliar se essas 

aberturas de canais teriam alguma influência com os eventos sísmicos que ocorrem na região.  

Também, foi observado que os canais de maré e rios sofrem influência das ações 

antrópicas causando inclusive impacto dessas atividades na circulação dos sedimentos (Foto 2.69 

e Foto 2.70).  

Dos eventos sísmicos registrados no Brasil, 54% ocorre na região Nordeste Brasileiro 

(Tabela 2.4), sendo considerada a principal zona sismogênica do Nordeste, com a distribuição de 

ocorrências sismográficas nos estados do RN, CE e PB entre 1808 e 2008 (Figura 2.21). 

Apresenta caracteristicamente uma faixa de epicentros que compreende a parte rasa da Bacia 

Potiguar, prolongando-se pelas bacias costeiras do Ceará e do Rio Grande do Norte, com 

epicentros de até 100 km fora das bacias (Ferreira, 1987). Sugere-se que não existe nenhuma 

correlação entre a abertura dos canais de maré e os eventos sísmicos atuantes na região. 

  
Foto 2.69 – No lado esquerdo da foto, o barramento do 

Canal de maré dos Barcos, interrompido pela Salina 

Imburana, a nordeste da cidade de Macau. Foto: Getúlio 

Moura. Dezembro 2001. 

Foto 2.70– Provável impacto da atividade salineira na 

interrupção do canal de maré dos Barcos, em tracejado 

antigo leito do Canal de maré.  Foto: Souto. Maio 2007. 

Tabela 2.3 – Histórico de abertura e fechamento dos canais de maré. 
LOCAL ABERTURA FECHAMENTO VARIAÇÃO MORFOLÓGICA 

1-Canal da Ilha dos Ratos (Barra do Fernandez) 1977  Ilha Ponta do Tubarão 
2-Canal a SW da Ilha barreiras Ponta do Tubarão 08/2003   
3-Canal a SW da Ilha barreiras Ponta do Tubarão  08/2006  
4-Canal do Arrombado/ Corta Cachorro 06/02/2006  Ilha do Corta Cachorro 
5-Novo Canal da Barra do Fernandez (Rancho de 
Lelé) 06/02/2006  Ilha do Fernandez 

6-Canal novo da Ilha dos Ratos 18/01/2008   
7-Barragem Armando Ribeiro  1977 a 1983  
8-Antigo Canal da barra do Corta Cachorro (Base do 
Serra B)  Natural em 1978  

9-Gamboa dos Barcos  Interrompida por Salinas 
1998/2007  

10-Canal de maré do Alagamar  Construção do acesso à 
praia-1984  A 2001  

11- Canal de maré do Alagamar 
Abertura com 
bueiro restrito 

em 2001 
  

12- Rio Xaréu/Conceição  Interrompido pela Salina-
1998/2007  

13-Canal de maré das Conchas  Interrompido pela 
Carcinicultura-1998/2007  

14-Rio dos Cavalos  Interrompido pela Salina-
1998/2007  
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Tabela 2.4 – Histórico de sismicidade de algumas regiões que influenciam na cidade de Macau (1808 a 2008) 

LOCALIZAÇÃO OCORRÊNCIA MAGNITUDE FONTE 

Sismo de Açu (RN) 08.08.1808 4,8 FERREIRA, 1987 

Dr. Severiano (RN) e Pereiro (CE) 1968 4,6 www.sescsp.org.br 

Parazinho (RN) 22.07.1973 4,5 FERREIRA, 1987 

Pacajus (CE) 20.11.1980 5,2 FERREIRA, 1987 

João Câmara (RN) 02.09.1986 4,3 FERREIRA, 1987 

João Câmara (RN) 30.11.1986 5,2 www.sescsp.org.br 

Palhano (CE) 19.10.1988 4,2 www.sescsp.org.br 

Região norte do Ceará 16.02.2008 3.5 www.sescsp.org.br 

Jordão/Sobral (CE) 28.01.2008 2.5 www.ultimasnoticias.com.br  

Distrito de Jordão, em Sobral (CE) 04.04.2008 3,9 www.ultimasnoticias.com.br 
Região de Sobral, Alcântaras e Meruoca 
(CE) 21.05.2008 4,3 e 3,9 www.ultimasnoticias.com.br 

   

         
Figura 2.21 - Ocorrências sismográficas nos estados do RN, CE e PB entre 1808 e 2008 – Fonte: SISBRA. 

A análise multitemporal de Canais flúvio-estuarinos realizada no período de 12 anos 

(1977 a 1989) mostra na Figura 2.22A que a área mais afetada por mudanças morfológica da 

superfície submersa e pela mudança da direção das correntes de maré foi à planície estuarina de 

Barreiras/Diogo Lopes (Souto, 2004).  
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Com o surgimento da Ilha barreira Ponta do Tubarão e sua migração sudoeste força a 

instalação de um Canal de maré paralelo a linha de costa, com abertura de 500m, causando 

erosão na linha de costa. Com a migração e o recuo da barra do Fernandez sentido norte-sul, a 

migração nordeste de dunas móveis causa também, o assoreamento da planície estuarina (Foto 

2.71). Na Figura 2.22 observa-se o fechamento do Canal de maré do Corta Cachorro e a 

ocupação da planície flúvio estuarina na área de influência do Canal de maré das Conchas, pela 

atividade salineira e de carcinicultura.  Destaca-se uma maior influência na dinâmica dos canais 

de maré que ocorrem próximo a linha de costa, ora são abertos, ora assoreados. Estas mudanças 

no transporte de sedimento são observadas na pluma estuarina da plataforma rasa. Já na planície 

flúvio estuarina, os canais de maré e a planície de inundação se apresentam mais estáveis, apesar 

de algumas vezes sofrerem influência antrópica  (Foto 2.72).  

As barras arenosas, encontra-se em intenso processo de erosão, os manguezais antes 

localizados em área protegida e abrigada, encontra-se em perda total de área lagunar, como 

mostra Foto 2.73. Os canais surgem durante o processo de recuo das barras arenosas, estas ao 

encontrar um Canal ocorre o galgamento oceânico até a ruptura do mesmo. A energia das marés, 

quando atingem níveis de páleo mangue ocorre o retrabalhamento  desse sedimento, chegando a 

quebra deste material em pelotas (Foto 2.26),  podendo os canais se estabilizarem ou com a 

migração das barras, serem assoreados. 

A análise multitemporal de canais flúvio-estuarinos realizada no período de 9 anos (1989 

a 1998) mostra a barra que abrigava a costa erodida em torno de 345m, ampliando a embocadura 

do canal de maré que corria com um fluxo de alta energia no sentido noroeste e passa a se 

espraiar, perdendo competência no seu fluxo e correndo paralelo à linha de costa, gerando um 

aumento na erosão ao longo da costa (Foto 2.74).  

No período entre 1998 a 2007 o canal noroeste passou a ser o canal principal em alguns 

momentos, em especial de 2003 a 2006. Porém, a partir de 2006, o canal de maré de maior 

competência volta a ser o canal sudeste, com 345m de largura, atuando paralelo à linha de costa, 

aumentando assim a erosão, conforme Figura 2.21C e Foto 2.75. Durante o período de 1977 a 

1989 a erosão foi tão intensa que culminou na abertura de canais de maré na Barra do Fernandez 

em 2006 (Foto 2.76, Foto 2.77 e Foto 2.78). Já na barra do Corta Cachorro, com abertura de até 

400 m de Canal de maré (Foto 2.81 e Foto 2.82). 

 A migração das dunas móveis costeiras e das Ilhas barreiras é a principal causa de 

assoreamento dos Canais de maré (Foto 2.79). Foi observado na análise dos Canais, à medida 

que ocorre o deslocamento das dunas móveis, os sedimentos eólicos forçam os canais a 

migrarem sendo assoreado (Foto 2.79), ou ocorrendo sua migração (Foto 2.80). 
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Os canais de baixa energia são assoreados, exemplo a Gamboa na Ilha das Conchas na 

subárea IV (Foto 2.79 e Foto 2.94) e os de maior energia não são fortemente afetados e sim, são 

mais estáveis e transporta sedimento para alimentar a plataforma rasa, como exemplo, o Canal de 

maré da barra nova do Fernandez (Foto 2.80). 

Menezes (2003) diz que os canais estuarinos, atuam como canalizadores das correntes 

eólicas, levando os ventos para o interior da região litorânea, já nas marés vazante atuam 

fortemente no transporte de sedimentos flúvio-estuarinos, intensificando por algumas vezes os 

processos erosivos, ou mesmo engordamento de praias. Outro exemplo de canal de maré 

fortemente afetado pelo processo de erosão desde 1977 foi o Canal do Arrombado que efetivou o 

surgimento mais uma vez da Ilha do Corta Cachorro durante o registro de uma forte maré sizígia 

(FEV 2006). O recuo da barra arenosa que culminou na abertura do canal, proporcionou 

assoreamento de canais de maré e região lagunar (Foto 2.81, Foto 2.82, Foto 2.83 e Foto 2.84). 

A análise multitemporal dos canais flúvio-estuarinos realizado no período de 30 anos 

(1977 a 2007), na área compreendida entre a Ilha do Fernandez, município de Macau e a Ilha das 

Conchas, em Porto do Mangue mostra nessa imagem quando os canais de maré atuaram 

fortemente paralelo à linha de costa, durante este período com 620m de largura, agravaram 

significativamente os processos de erosão, como é o caso do canal localizado frente às 

instalações industriais de petróleo e Salina, na praia da Soledade (Foto 2.74 e Foto 2.75). 

Também, a forte e constante atuação do vento nordeste para a região de Macau em 

especial, desenvolve campos de dunas sentido nordeste de grande significância, atuando como 

célula sedimentar costeira na região, no caso, o Campo de dunas móveis da Casqueira, sendo 

fonte disponível de sedimento que alimenta a porção sudeste da subárea III, a Ilha do Camapum 

(Foto 2.85 e Foto 2.86). Quanto maior a interiorização do canal, maior a estabilidade, quanto 

mais próximo aos estuários maior a vulnerabilidade ao assoreamento ou migração. 



Dissertação de Mestrado – Capítulo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Miriam Cunha do NASCIMENTO 

 105

 

Fi
gu

ra
 2

.2
2 

– 
A

ná
lis

e 
m

ul
tit

em
po

ra
l d

os
 C

an
ai

s f
lú

vi
o-

es
tu

ar
in

os
 n

o 
pe

río
do

 d
e 

19
77

 a
 2

00
7.

 



Dissertação de Mestrado – Capítulo 2                                                                          Miriam Cunha do NASCIMENTO 

 106

Foto 2.71 – Planície estuarina assoreada por 

sistema de dunas móveis, próximo a linha de 

costa. Observar setas vermelha destacando Canais 

de maré assoreados. Foto: Miriam Cunha. 

Julho/2002. 

Foto: 2.72– Planície flúvio estuarina mostrando canal 

de maré interrompido por salina. Foto: Getúlio 

Moura. Maio/2007. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto: 2.73 – Sedimento de praia assoreando Canais de maré 

na Barra do Fernandez, localizada na planície estuarina de 

Barreiras e Diogo Lopes. Foto: Miriam Cunha. 

Setembro/2007.  

 

 

 

Foto 2.74 – Distribuição dos canais de 

maré a Sudeste-Noroeste e em segundo 

plano o canal de maré Nordeste-Sudeste da 

ilha barreira Ponta do Tubarão. Foto: 

Getúlio Moura. Maio 2007. 
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Foto 2.75 – Zoom mostrando a bifurcação dos canais de maré que interferem diretamente sobre os campos de Serra 

e Macau, mostrando o canal de maré paralelo a costa como o canal principal. Foto: Getúlio Moura. Maio/2007 

 

 

 

 

 
Foto 2.76 – Barra arenosa do Fernandez mostrando dunas móveis à 

direita, com direção vento predominante nordeste, destaque na letra 

A para o Canal do Fernandez na planície estuarina de 

Barreiras/Diogo Lopes. Foto: Getúlio Moura. Novembro 2001. 

 
 

Foto 2.77 – Surgimento da Ilha do Fernandez, a letra 

A mostra Canal aberto em Fevereiro 2006 durante 

maré de sizígia com abertura chegando a 18om oeste. 

Neste evento foi aberto também, o Canal do 

Arrombado. Foto: Osvaldo Natalin. Outubro/2006 

Foto 2.78 – Canal de maré do Fernandez em processo de  

assoreamento (A), mostrando a complexidade desta zona 

costeira. Destaque para sedimentos maré enchente e em 

primeiro plano o spit do Fernandez. Foto Getúlio Moura. 

Maio/2007 

A 

A 

A 



Dissertação de Mestrado – Capítulo 2                                                                          Miriam Cunha do NASCIMENTO 

 108

  

Foto 2.79 – Canal de maré localizado a sudoeste da 

Ilha das Conchas, apresentando-se meandrante, de 

baixa energia e de baixa competência, assim sendo, 

são assoreados. Foto: Getúlio Moura. Maio/2007. 

Foto 2.80 – Mostra o Canal de maré da Casqueira, 

demonstrando como os Canais de maior energia não 

são fortemente afetados pelo assoreamento, sendo 

mais estáveis. Foto: Getúlio Moura. Maio/2007. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.81 – Península do Madeiro do 

Arrombado com manguezal iniciando o 

processo de assoreamento (A e B). Nesta 

foto percebe-se a barra arenosa em 

processo de erosão intensa, com canal de 

maré entre o manguezal e a barra 

arenosa. Foto: Getúlio Moura. 

Julho/2002. 

A B 
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Foto 2.82 – Abertura da barra do Corta Cachorro e surgimento 

do Canal de maré do Arrombado. Foto mostrando 

remobilização de sedimento marinho, assoreando manguezal (A 

e B). Observar o canal de maré sendo influenciado tanto pela 

maré enchente como pela maré vazante, atualmente com 400 m 

de abertura. Foto: Miriam Cunha. Maio/2007 

Foto 2.83 – Destaque para manguezal 

assoreado (A), mostrando o Canal de maré do 

Arrombado a esquerda. Devido o 

assoreamento da planície flúvio-estuarina, 

causou a mortandade do manguezal. Foto: 

Miriam Cunha. Março/2008. 

Foto 2.84 – Destaque para o assoreamento manguezal (B) devido recuo da barra do Corta Cachorro.  
Foto: Miriam Cunha. Fevereiro/2009. 

 

 

 

 

Foto 2.85 – Cordão de dunas móveis assoreando Canal de 

maré da Casqueira. Foto: Miriam Cunha. Março 2008. 

 

A 

A 

B 

B 
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Foto 2.86 – Mostrando seta preta em primeiro plano, 

assoreamento do canal de maré Casqueira, apresentando 

detalhe de sedimento eólico sendo carreado por transporte 

flúvio-marinho alimentando a ilha do Camapum na subárea 

III. Foto. Souto. Maio/2007. 

 
 Análise Multitemporal das Dunas Móveis 

O Campo de dunas móveis é instável, com intenso processo de migração das areias 

recobrindo dunas antigas fixadas por vegetação, ocorrendo sobreposição das mesmas. A migração 

ocorre na porção Sudeste de todos os seis campos estudados, freqüentemente soterrando lagoas 

existentes, área urbana, canais de maré, manguezais e tabuleiro costeiro. Nas dunas móveis 

também são encontradas as macro formas de relevo eólico denominada de bacia de deflação, 

corredores e cristas dunares (Miranda et al., 2007). Os sedimentos eólicos móveis são oriundos de 

sedimentos marinhos da plataforma rasa, transportados pela variação de ventos que sopram de 

Nordeste (Farias, 1997). Quando estes sedimentos são disponibilizados nos pontais arenosos e na 

zona de estirâncio pela dinâmica costeira, geram as células sedimentares costeiras. A atuação de 

ventos leste para oeste, de nordeste para sudoeste e de sudoeste para noroeste e uma constante 

presença dos ventos alíseos na região, combinado com as brisas marinhas, geram condições para 

a sua estabilização As condições climáticas como direção e velocidade dos ventos, insolação, 

precipitação pluviometria e temperatura atmosférica, incorporados aos dados oceanográficos e a 

morfologia de fundo, encontrando uma média de vento constante acima de 5 m/s conforme 

Tabela 1.3, influenciam fortemente nos processos costeiros, propiciando  condições para originar 

os depósitos de dunas móveis.  Desta forma, este subitem abordará a evolução dos campos de 

dunas móveis instalados na área do estudo, sendo adotada a metodologia de integração do 

geoprocessamento semelhante às análises realizada para a evolução das ilhas barreiras e dos 

canais flúvio-estuarino (Figura 2.23). Na zona costeira, os pequenos cordões de dunas móveis 

costeiras que atuam em toda a costa (Foto 2.87), por vezes desenvolvendo tipo micro barcanas 

como exemplo no Campo de petróleo de Serra (Foto 2.88), sendo esta, a principal célula de 

sedimento costeiro daquela área específica. Este material é responsável para realizar as trocas 

transversais de sedimentos, gerando assim, áreas de acresção, conforme analisado no subitem 

2.3.2. Parte desta área encontra-se possivelmente impactada, não permitindo assim que o 

sedimento seja disponibilizado, retrabalhado e alimente a plataforma rasa, assim sendo surge os 

processos erosivos na área do estudo.  
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Foto 2.87 – Quando os sedimentos são 

disponibilizados nas zonas de estirâncio (A) e nos 

pontais arenosos (B) pela dinâmica costeira, 

formam as dunas moveis. Na foto, soterrando 

ecossistema de manguezal (C). Foto: Getúlio 

Moura. Julho/2002 

Foto 2.88 – Micro barcanas formada provavelmente 

pela disponibilidade de sedimento nas células 

sedimentares costeiras e retrabalhados pelo vento 

este-sudeste alimentando a plataforma rasa. Foto: 

Miriam Cunha. Agosto/2002 

Aumentando a distância do mar, as feições de dunas presente na área são as do tipo barcana, 

se apresentam isoladas em forma de meia-lua com alturas superiores a 10 metros, formando 

grandes cadeias transversais (Farias, 1997). Estas cadeias estão localizadas na área do estudo em 

seis principais cordões de dunas móveis: Campo de Dunas móveis de Guamaré, no município de 

Guamaré, Campo de dunas móveis de Diogo Lopes, de Barreiras, da Casqueira, no município de 

Macau e os Campos de dunas móveis da Ilha das Conchas e do Rosado, no município de Porto do 

Mangue (Foto 2.89, Foto 2.90, Foto 2.91, Foto 2.92, Foto 2.93 e Foto 2.94).  As dunas móveis de 

Guamaré, Diogo Lopes e Barreiras fazem parte da RDSEPT (Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Estadual Ponta do Tubarão). Já as dunas da Ilha das Conchas e do Rosado, irão fazer 

parte da Unidade de Conservação do Rosado, em fase de criação. 

Neste compartimento geomorfológico o histórico de migração de dunas nordeste já fez 

com que comunidades rurais fossem remanejadas para outras áreas devido ao soterramento 

destas, como é o caso de Mangue Seco  de Fora (Dunas Móveis de Guamaré) e Quixaba (Dunas 

Móveis de Diogo Lopes). Na foto mostra acesso para a Lagoa do Bento (Dunas Móveis de 

Barreiras) interrompido devido migração da duna móvel (Foto 2.95), como também, a 

preservação desse ambiente, ser fundamental, além de realizar as trocas transversais de 

sedimentos e alimentar a plataforma rasa, é responsável pelo abastecimento de comunidades 

rurais e desenvolvimento de  atividades agrícolas nas planícies interdunar das Comunidades de 

Diogo Lopes, Barreiras e da Casqueira (Foto 2.96 e Foto 2.97). 

 

A 
B 

C 



Dissertação de Mestrado – Capítulo 2                                                                          Miriam Cunha do NASCIMENTO 

 112

 

 

 
Foto 2.89 – Destaque para as dunas móveis de Guamaré, 

soterrando lagoas e cordões de dunas fixas com 

vegetação de tabuleiro costeiro. Foto: Miriam Cunha. 

Maio/2007. 

 

 

 
Foto 2.90 – Demonstrando dunas móveis com direção 

nordeste recobrindo lagoas interdunares temporárias nas 

dunas móveis de Diogo Lopes. A foto mostra dunas 

com uma forte contribuição de sedimentos 

avermelhados provenientes do contato com sedimento 

do Tércio quaternário.  Foto: Miriam Cunha. Maio 

2007. 

 

 
Foto 2.91 – Destaque para o campo de dunas móveis de 

Barreiras, demonstrando a forte contribuição de 

sedimentos marinhos proveniente da plataforma rasa. A 

esquerda a Lagoa do Bento espraiando sobre piso de 

dunas fixas. Observar no primeiro plano micro 

ondulações formadas pelo vento sobre as dunas.  Foto: 

Miriam Cunha. Junho/2006.  

 

 

 
Foto 2.92 – Aspecto das dunas móveis da Casqueira 

onde se observa como principal  característica a forma 

de meia lua, as chamadas dunas barcanas (setas 

vermelhas) na Comunidade da Casqueira. As lagoas 

temporárias são utilizadas para cultura agrícola de 

subsistência. Fonte: Miriam Cunha. Maio/2007. 

A 
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Foto 2.93 – Destaque para sequência de dunas móveis 

da Ilha das Conchas, soterrando canal de maré 

apresentado na seta vermelha. Trata-se da principal 

célula sedimentar que alimenta porção nordeste das 

Dunas do Rosado. Foto: Getúlio Moura. Maio 2007. 

 

 

 
Foto 2.94 – Dunas móveis do Rosado, limite noroeste 

da área de estudo. Destaque para as dunas Barcanas. 

Foto: Getúlio Moura. Maio 2007. 

 

 

Foto 2.95 – Campo de dunas móveis de barreiras

assoreando área rural na comunidade de Barreiras, 

próximo à Lagoa do Bento. Este acesso foi interrompido 

pela migração das dunas móveis, inclusive obrigando o 

deslocamento de Comunidades. Foto: Miriam Cunha. 

Março/2008. 

 
 

 
 

Foto 2.96 – Campo de dunas móveis de Barreiras 

mostrando cultura de subsistência nas lagoas 

interdunares. Foto: Miriam Cunha. Junho/2006. 
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Foto: 2.97 – Campo de dunas móveis de 

barreiras soterrando área rural da 

Comunidade de Barreiras, próximo a Lagoa 

do Bento. Foto: Miriam Cunha. Março 

2008. 

A análise da migração do campo de dunas móveis foi feita para toda a área, sendo  

fundamental o seu mapeamento para a confecção do mapa de vulnerabilidade à erosão, por isso 

nesse estudo, foi realizada a análise multitemporal da área compreendida entre o Campo de 

Dunas móveis de Guamaré, município de Guamaré e o Campo de Dunas móveis do Rosado, 

município de Porto do Mangue. A Figura 2.23A apresenta a análise multitemporal do Campo de 

dunas móveis no período de 11 anos (1978 a 1989), mostrando que o campo de duna que melhor 

se desenvolveu foi à área de Diogo Lopes e da Casqueira. Neste período houve os casos 

extremos no transporte eólico para a área, o período de menor acresção na ordem de 4,22 km2 , 

sendo registrada a maior perda (migração de sedimentos) de todos os períodos estudados na 

ordem de 19,74 km2. . As dunas da Ilha das Conchas e do Rosado contribuíram fortemente para 

esta estatística. A presença de La Niña em 1985, apesar de ter havido disponibilidade de 

sedimento na zona costeira, possivelmente no período chuvoso afeta, o transporte de sedimento 

eólico. Possivelmente, este material foi retrabalhado e depositado na zona costeira, pois, estas 

áreas analisadas na evolução espaço temporal das ilhas barreiras ocorreram acresção de 

sedimentos. A Figura 2.23B analisa o período de 11 anos (1989 a 1998), quando houve o maior 

registro de acresção de sedimento eólico para todas as áreas na ordem de 15,35 km2. Já a erosão 

foi à menor registrada, aproximadamente 5,74 km2. A Figura 2.23C analisa o período de 9 anos 

(1998 a 2007), é identificado a instalação de um novo campo de dunas móveis entre as dunas de 

Guamaré e de Diogo Lopes, ocorre para a área acresção de 7,99 km2 e perda de 10,80 km2. Os 

maiores registros de perda foram para as dunas da Casqueira e da Ilha das Conchas. A Figura 

2.23D analisa o período de 29 anos (1978 a 2007) com acresção acumulada de 9,20 km2 e perda 

de 17,93 km2. Percebe-se o acesso para as comunidades de Barreiras e Diogo Lopes 

interrompendo a migração do campo de dunas móveis de Barreiras. A grande contribuição desta 

análise é identificar que a partir da desativação do viveiro de Camarão da antiga Salina Melancia, 

surge um novo campo de dunas para a área da Reserva Ponta do Tubarão, surgindo assim uma 

ampliação do aqüífero dunar que possivelmente, disponibilizará água doce para a planície 

estuarina. Sugere-se que as condições climáticas interferem diretamente no aporte de sedimento 
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eólico, caso haja disponibilidade de sedimento e condições climatológicas favoráveis (período 

seco) ocorre acresção e transporte de sedimento. A efetividade da migração das dunas é 

perceptível na presença das florestas petrificadas (Foto 2.98). Os rizólitos ocorrem quando a 

duna recobre a vegetação dando origem a dois fenômenos: a carbonização dos restos vegetais por 

efeito do calor, e a carbonização destes (substituição da matéria orgânica por carbonato de cálcio 

célula por célula), formando rizólitos. (Farias, 1997). Também, é constante, a presença de 

vegetação de tabuleiro costeiro sendo encoberta por sedimento eólico (Foto 2.99).   

 

 

 

 

Foto 2.98 – Rizólitos exposto devido migração das 

dunas móveis no Campo de dunas móveis de 

Barreiras. Foto: Miriam Cunha. Junho/2006 

 

 

 

 

Foto 2.99 – Dunas móveis de barreiras em processo 

de migração assoreando tabuleiros costeiros. Foto: 

Miriam Cunha. Junho/2006. 

Os campos de dunas móveis são excelentes células sedimentares e estão em processos 

dinâmicos de formação. O potencial cênico dessas paisagens, associado à riqueza dos recursos 

naturais, tem incentivado uma ocupação do solo desordenada, apesar de parte da área estar 

localizada em áreas de Unidades de Conservação Ambiental. Qualquer intervenção na área sem 

um profundo conhecimento de sua origem poderá acarretar em impactos ambientais diversos, 

dentre os quais destaca a retirada das areias das dunas móveis, o que pode interferir nas 

condições naturais de recarga do aqüífero raso que abastece a planície estuarina da RDSEPT e 

em caso de déficit da recarga podendo culminar no avanço da cunha salina em direção ao 

continente; a ocupação irregular proveniente da expansão humana, tanto nas áreas urbanas, como 

exemplo as Comunidades de Barreiras e Diogo Lopes, como na área rural, a Comunidade de 

Casqueira (Foto 2.100, Foto 2.101, Foto 2.102 e Foto 2.103).  
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Esta área da Comunidade encontra-se no limite do corredor de deflação da duna móvel, 

porém, no período do vento sudeste, esta área da comunidade está sendo soterrada, agravando-se 

ainda mais a situação. Também, é observada a migração de dunas móveis em ambientes onde 

estão instaladas as atividades industriais (Foto 2.104, Foto 2.105, Foto 2.106 e Foto 2.107). 

  
Foto 2.100 – Seta vermelha mostrando expansão 

do Distrito de Barreiras, ocupando área de deflação 

do campo de duna móvel. Foto: Getúlio Moura. 

Julho/ 2002 

Foto 2.101 – Imagem Google apresentando direção 

preferencial do campo de dunas móveis do Distrito 

de Barreiras, mostrando área urbana em local 

inadequado.  (seta azul). Foto: Google. 2008 

 
Foto 2.102– Seta vermelha indica residência da 

Foto 2.100 sendo soterrada pela migração da duna 

móvel, no Distrito de Barreiras. Foto: Dalton 

Valentim. Março/2008. 

Foto: 2.103 – Detalhe da foto 2.100. Residência 

sendo soterrada, atualmente residência desabitada. 

Foto Miriam Cunha. Março/ 2008  
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Foto 2.104– Bancos submersos disponíveis para 

serem retrabalhados e, Salina Soledade em antiga 

célula sedimentar costeira. Foto: Getúlio Moura. 

Maio/2007. 

Foto 2.105– No centro Dunas Móveis do 

tipo barcana, defronte ao Campo de Serra, 

atual célula sedimentar costeira. Foto: 

Getúlio Moura. Julho/2002. 

 
Foto 2.106 - Disponibilidade de sedimentos de 

praia recobrindo instalações industriais e acessos. 

Foto: Getúlio Moura. Dezembro 2001. 

Foto: 2.107 - Célula sedimentar estratégica assoreando 

áreas industriais. Sedimentos depositados pelo vento NE,

transportados pelo vento E/SE e que serão retrabalhados 

pela brisa marinha e vento E. Foto: Miriam Cunha. 

Fevereiro 2007. 

 

Salina Soledade Célula Sedimentar 
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Capítulo 3 – ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA O CONVÍVIO DA 

ATIVIDADE PETROLÍFERA COM O PROCESSO DE EROSÃO COSTEIRA 

  
3.1 – Introdução 

A crise ambiental do planeta exige mudanças de atitudes governamentais, empresariais e 

da sociedade civil. Para isso, é necessário buscar alternativas para minimizar os conflitos 

ambientais versus econômicos, e em especial aquele abordado neste capítulo.  

Os processos de erosão e acresção costeira estão intrinsecamente relacionados à 

modelagem do litoral, este texto apresentará historicamente quando e como foram instaladas as 

principais atividades industriais na área. O estudo visa à compreensão do comportamento da 

dinâmica costeira à medida que os espaços geográficos vão sendo ocupados e como os processos 

costeiros respondem a tal ocupação ao longo do tempo.  

A ilha barreira é feição geomorfológica vulnerável e frágil, de grande valor ambiental e 

ecológico por proteger a costa e a biodiversidade marinha. Assim, é crucial o entendimento de 

como o ambiente reage às mudanças ocorridas sobre essas feições, de maneira que as 

intervenções humanas que venham a ser realizadas sejam embasadas em princípios de 

preservação destas ilhas, diante da importância e do valor ambiental desses ambientes. 

Dentro desta premissa, para subsidiar este capítulo serão apresentados alguns princípios e 

técnicas de boas práticas já desenvolvidas em ambientes semelhantes à área do estudo. Tais 

técnicas e linhas de ações foram desenvolvidas por governos, empresas e com o apoio da 

sociedade civil tanto no continente europeu, quanto na América do Norte e no Brasil. Acredita-se 

que, o conhecimento das vantagens e desvantagens dessas técnicas já utilizadas auxiliará na 

sugestão de alternativas tecnológicas sustentáveis para a atividade petrolífera conviver durante 

todo o ciclo do seu empreendimento com a problemática da erosão costeira nos campos de 

exploração de Serra e Macau. 

Este capítulo apresenta um levantamento histórico sobre a ocupação antrópica na área, o 

comportamento do ambiente e finalmente, sugere propostas de convivência com a erosão 

costeira, a partir do conhecimento e compreensão das boas práticas, focando na região onde 

estão instalados os campos petrolíferos Serra e Macau. Desta forma aqui são apresentadas cinco 

linhas de pesquisa que subsidiaram o trabalho. 

3.2 – Projetos Internacionais: 

3.2.1 - Projeto EUROSION: 

Este projeto foi executado pela União Européia em toda a costa do continente europeu, 

fornecendo evidências quantitativas de que a erosão costeira constitui um problema de 
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magnitude crescente, para o qual as autoridades públicas nem sempre têm sido capazes de dar 

respostas adequadas.  

A partir deste projeto foi gerado um documento intitulado “Viver com a erosão costeira 

na Europa: Sedimentos e espaços para a sustentabilidade”, tendo como objetivo quantificar o 

estado, impacto e tendências de erosão na Europa e avaliar as ações necessárias aos estados 

membros da União Européia nas regiões em que está inserida a problemática da erosão. Como 

resultado do projeto foi identificado que todos os países costeiros europeus encontram com 

alguma forma de erosão costeira, e que cerca de 20% de todo o continente enfrentava impactos 

significativos no ano de 2004. O projeto mostrou também que a maior parte das áreas afetadas 

(cerca de 15.100 km), mesmo com obras de defesa instaladas em 2.900 km, continuava com a 

erosão atuando ativamente. Adicionalmente, outros 4.700 km foram artificialmente estabilizados. 

Neste estudo, estimou-se que 15 km2 são perdidos ou severamente afetados anualmente.  

De acordo com o Painel Internacional das Nações Unidas para as Alterações Climáticas – 

IPCC estima que o número anual de vítimas com as atuais tendências de erosão e inundação 

poderá ascender 158.000 em 2020, enquanto metade das áreas úmidas da Europa pode 

desaparecer devido à elevação do nível do mar. Este mesmo estudo estimou que o custo da 

erosão costeira da Europa seria de 5.400 milhões de euros por ano, entre 1990 e 2020. 

A erosão é causada pela combinação de fatores naturais e antrópicos e sua análise 

espaço-temporal opera em diferentes escalas. Os mais importantes fatores naturais são: o vento, 

as correntes junto à costa, a subida relativa do nível do mar (a combinação do movimento 

vertical da terra com a subida das águas do mar) e o deslizamento de taludes. Entre os fatores 

antrópicos capazes de gerar erosão encontram-se: as intervenções de engenharia costeira, os 

aterros, construção de barragens nas bacias hidrográficas, as dragagens, a limpeza de vegetação e 

a extração de água e gás. Este estudo mostra que os impactos (ou riscos) causados pela erosão 

são: 

• Perda de terrenos com valor econômico, social ou ecológico; 

• Destruição de sistemas de defesa costeira naturais (sendo o mais comum, o sistema 

dunas); 

• Infra-escavações das obras de defesa costeira que potencialmente aumentam o risco 

associado à erosão e inundação. 

O estudo trouxe grandes contribuições para os gestores costeiros na cena mundial, sendo 

as principais: 

• Quando aborda que, compreender a dinâmica natural da linha de costa é o fator chave 

para gerir a erosão; 
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• Quando define o conceito de Resiliência Costeira, como sendo a capacidade natural que 

as zonas costeiras têm de se acomodar às mudanças induzidas pela subida do nível do 

mar, por eventos extremos e, ocasionalmente, pelos impactos resultantes das ações 

antrópicas, mantendo as funções do sistema costeiro ao longo do tempo.  

Este conceito é particularmente importante à luz das alterações climáticas previstas na 

atualidade. Daí torna-se fundamental a busca por técnicas sustentáveis e pela conservação de 

habitats, em especial em zonas costeiras naturais, como metas de longo prazo para as zonas 

costeiras mundiais. Isto requer a manutenção e, em muitos casos, a recuperação das funções 

naturais dos sistemas costeiros e da resiliência natural à erosão e às inundações. Quanto à 

resiliência costeira, a condição favorável de balanço sedimentar ocorre quando: 

a) O volume de sedimentos e a sua distribuição buscam se aproximar da condição natural 

que ocorria antes da sua perda crônica devido às ações antrópicas, tais como: 

• Os volumes introduzidos no sistema pelas fontes fluviais; 

• A corrente de deriva litorânea; 

• As trocas de sedimentos transversais à linha de costa. 

b) A resistência dos sedimentos às forças erosivas depende da textura geológica natural, 

da vegetação ou da flexibilidade natural para compensar as perdas. 

O estudo apresenta que a resiliência costeira está intimamente ligada a dois fatores que 

determinam se uma zona vulnerável é resiliente ou não: 

1. Disponibilidade local de sedimentos em quantidade suficiente para manter o equilíbrio 

dinâmico entre erosão e acresção, além de alcançar um balanço sedimentar positivo. As perdas 

significativas de sedimentos conduzirão a um desequilíbrio entre a erosão e a acresção que 

resultará na perda de habitats e no recuo da linha de costa; e 

2.Espaço disponível para os processos costeiros ocorrerem naturalmente. As limitações 

no espaço disponível para acomodar o recuo natural do sedimento e, em conseqüência, os 

habitats e/ou a redistribuição de sedimentos, diminui o balanço sedimentar e irá resultar muito 

provavelmente em erosão e na maior vulnerabilidade às inundações.  

Quando define o conceito de Célula Sedimentar Costeira como a área que incorpora um 

ciclo completo de sedimentação, incluindo as fontes, os processos e locais de deposição. As 

fronteiras da célula delimitam uma área geográfica na qual o volume de sedimentos disponível é 

determinado, fornecendo a estrutura para uma análise quantitativa da erosão costeira e da 

acresção. Diz o estudo que, conhecendo as células disponíveis na área do sítio a ser restaurado, é 

possível, calcular e medir a condição favorável de balanço sedimentar e, logo de resiliência 
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costeira. Estas células normalmente estão localizadas numa estrutura sedimentar composta por 

três áreas geográficas: a bacia hidrográfica, a linha de costa e a área marinha próxima da costa. 

Uma terceira contribuição foi quando definiu o conceito de Reservas Estratégicas de 

Sedimentos, como sendo os volumes de sedimentos com características apropriadas acumulados 

e disponíveis para futuras operações de alimentação artificial, tanto para suprir perdas 

temporárias, como perdas de longo tempo. As reservas estratégicas podem situar-se: 

• Na plataforma rasa: bancos de areia submersos; 

• Na costa: sedimentos ou rochas retrabalhadas; 

• No interior: esta opção somente deve ser considerada se as reservas disponíveis na 

região costeira forem insuficientes. 

Os depósitos considerados como reservas estratégicas de sedimentos, devem estar sujeita 

a Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e ser economicamente viável. Também, deverão 

contribuir positivamente para a resiliência costeira. 

Uma quarta contribuição do estudo foi mostrar a importância de ligar estes dois 

elementos essenciais para a dinâmica costeira, a disponibilidade de sedimentos e o espaço 

funcional. 

 

-Técnicas adotadas pelo projeto, vantagens e desvantagens: 

Essas estruturas de defesa praticadas no continente europeu são desenvolvidas a partir da 

combinação de três técnicas e abordagens diferentes incluindo: 

- Engenharia Costeira - Intervenção hard: 

Trata-se de estruturas permanentes construídas com blocos de enrocamento com a função 

de fixar a linha de costa e proteger zonas específicas. Estas técnicas – obras longitudinais 

aderentes, esporões, quebramar e revestimentos - representam cerca de 70% das intervenções de 

defesa da linha de praia realizadas na Europa.  

Na área de estudo esta técnica já foi aplicada e, semelhante à Europa, as estruturas de 

defesa costeira já sofreram alterações, como exemplo, a base do poço MA-A (Foto 3.1 e 3.2), os 

gabiões na cidade de Macau (Foto 3.3) e a base do poço SER-E. (Foto 3.4). 

O estudo apresenta quanto à eficácia e ao impacto ambiental, vantagens e desvantagens 

das intervenções: 
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Foto 3.1 - Detalhe da erosão anterior a 1992 no 
enroncamento de blocos de calcário numa base de 
petróleo Foto: Jefferson Bandeira, Junho 1992. 

Foto 3.2 – Base de petróleo, após realização da 
nova manutenção no enrocamento devido à 
erosão. Foto: Miriam Cunha. Fevereiro/2006. 

  

Foto 3.3 - Detalhe de engenharia tipo hard, 
realizada na Ilha de Camapum. Notar os processos 
erosivos instalados a barlamar e sotamar da 
estrutura. Macau/RN. Foto. Getúlio Moura, 
Maio/2007. 

Foto 3.4 - Detalhe da erosão a barlavento do 
enroncamento com blocos de granito em 
instalações da indústria do petróleo (SER E). Foto: 
Miriam Cunha, Junho/2009. 

 

As intervenções hard quando realizadas têm efeitos positivos a curto-médio prazo, na 

área de influência da obra de defesa, porém, ao interromperem o transporte sedimentar associado 

às correntes de deriva litorânea, as praias e dunas a sotamar deixam de ser alimentadas sofrendo 

erosão progressiva. As obras longitudinais aumentam a turbulência e a erosão da praia frontal 

adjacente, por efeito da reflexão da agitação na estrutura, o que faz aumentar a vulnerabilidade 

dessa estrutura à instabilidade provocada pelas infra-escavações. Isto pode ser percebido, nos 

gabiões instalados na cidade de Macau, RN (Foto 3.5) 

- Engenharia Costeira - Intervenção soft: 

Trata-se de técnicas utilizando fundamentalmente componentes naturais tais como a areia 

e a vegetação terrestre e aquática, a partir de alimentação artificial e/ou de uso espécies 

reintroduzidas, com o objetivo de restabelecer as defesas naturais de proteção contra a erosão em 

dunas e praias.  
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Foto 3.5 – Destaque para as intervenções tipo hard instaladas na Ilha Camapum, Município de Macau, onde é 

observada a direita da foto que associado às correntes de deriva litorânea, a praia a sotamar deixa de ser 
alimentada sofrendo erosão. Foto: Getúlio Moura, Maio/2007. 

 

Semelhante a outras técnicas, para o uso de restauração com engordamento de praia é 

básico conhecer as causas da erosão e os processos costeiros. Para isso, se faz necessário a 

geração do mapa de vulnerabilidade à erosão, além da identificação das células estratégicas de 

sedimentos, das reservas estratégicas de sedimentos e a construção do plano de gestão de 

sedimentos costeiros.  

Na região do Campo de Macau já foi realizado experimento através de técnicas de 

engenharia soft para engordamento de praia. Foram duas as técnicas desenvolvidas com o 

objetivo de fixação de areia no sistema dunar e praial: a primeira, com quebra vento de palha de 

coqueiros (Fotos 3.6), e na segunda, a mesma técnica foi combinada com o plantio de espécie 

vegetal terrestre (Foto 3.7). Como não houve uma manutenção e monitoramento sistemático da 

eficácia destas técnicas para minimizar a problemática da erosão, não se pode avaliar se os 

resultados do uso de tais técnicas isoladas ou combinada foram medidas de sucesso para a área.  

As intervenções soft, como a alimentação artificial de praias e dunas, têm gerado nos 

últimos anos uma grande esperança, visto que tem como capacidade, contribuir para restauração 

de ecossistemas e a segurança, mantendo outras funções, tais como recreativas e de purificação 

da água (nas dunas) e dos valores ecológicos. Estas técnicas são geralmente eficazes quando: 

1) Se demonstra ser uma medida de segurança eficaz; 

2) Quando se permite uma relação custo–eficácia elevada. As más experiências com a 

alimentação artificial de sedimentos ocorrem em locais onde não existe disponibilidade de 

sedimentos em qualidade e quantidade suficientes para a dimensão da intervenção, implicando 

em maiores custos, e quando as dragagens necessárias provocam danos irreversíveis às 

comunidades marinhas. 
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Foto 3.6 – Na barra arenosa técnica de 

engenharia soft de fixação de dunas a partir do 

quebra vento com palha de coqueiro. Esta 

técnica apresenta arranjo homogêneo 

perpendicular à praia, encoberta por sedimento 

eólico na área do Campo de Macau. Foto: 

Getúlio Moura. Novembro/ 2001. 
 

  

Foto 3.7– Intervenções realizadas a exemplo 

daquela adotada na Letônia. Esta técnica de 

engenharia soft de fixação de dunas a partir do 

uso de quebra vento com palha de coqueiro 

combinada com espécie vegetal, objetiva a 

revegetação do sistema dunar. Apresenta um 

arranjo no formato de quadrado localizado na 

área do campo petrolífero de Macau e da 

Salina Soledade. Foto: Iracema Miranda. 

Julho 2001. 

 

 

- Deslocamento de pessoas e bens das áreas vulneráveis ou em risco de erosão para zonas 

mais interiores: 

Trata-se da terceira técnica empregado no Projeto EUROSION. Na área de estudo a 

primeira experiência com esta técnica, foi utilizada por volta de 1857, quando a Ilha Manoel 

Gonçalves desapareceu e a população mudou para o local onde atualmente está localizada a 

cidade de Macau. Em outros municípios da faixa costeira do RN o mesmo procedimento já foi 

adotado na tentativa de proteger a população dos riscos da erosão costeira. No custo-benefício do 

deslocamento de pessoas e bens para zonas mais interiores percebe-se que a opção por soluções 

mais tradicionais de proteção resultaria num custo bastante superior ao valor dos bens a proteger, 

tornando assim a opção de deslocamento mais atrativa do ponto de vista econômico. Este tipo de 

intervenção praticada, também é uma solução ambientalmente mais sustentável uma vez que 

permite o desenvolvimento natural dos processos erosivos e conseqüentemente, irão alimentar as 

zonas a sotamar.  
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- Exemplos de experiências bem sucedidas na Europa 

O Projeto EUROSION apresentou algumas experiências bem sucedidas destacando-se 

aqui como exemplo: 

 Golfo de Riga (Letônia) 

O golfo de Riga utiliza como principal técnica de convivência com a erosão a técnica de 

engenharia soft baseada na revegetação do sistema dunar com gramíneas (feno das areias) e 

salgueiros, além do reflorestamento com pinhos, ao longo de uma grande parte do golfo. As 

obras longitudinais aderentes existentes ao longo da frente marítima, urbana e industrial do golfo 

de Riga são essenciais porque fornecem proteção imediata aos investimentos. No entanto, a 

experiência demonstrou que esta é uma proteção relativa, como foi testemunhado pelos eventos 

de tempestade em 2001 quando parcialmente fizeram desaparecer investimentos na ordem de 

300.000 euros de praias alimentadas artificialmente. 

 Estuário do Essex (Inglaterra): 

No estuário de Essex a política de gestão costeira foi a manutenção da linha de costa 

através da conservação ou alteração das defesas costeiras existentes. Esta política engloba as 

situações em que as intervenções têm lugar em frente das defesas existentes, a fim de manter ou 

melhorar o grau de proteção atual conferida por uma determinada obra de defesa. O avanço em 

direção ao mar através da construção de novas defesas mais adiantadas em relação às defesas 

costeiras originais é também um dos intuitos do Projeto na área. Outra ação efetiva foi o 

deslocamento de pessoas e bens através da identificação de uma nova área para o interior, em 

relação às defesas costeiras originais. No escopo geral procurou-se uma intervenção limitada, 

analisando os processos naturais a fim de reduzir os riscos e permitindo a mudança natural da 

linha de costa. 

 Região de Aveiro (Portugal): 

Na Gestão Integrada de Zonas Costeiras (GIZG) é observado, pelas lições extraídas do 

passado, que as estruturas hard de engenharia costeira implantadas ao longo de toda a costa são 

soluções que não se direcionam convenientemente às causas do problema da erosão, e que 

tendem muitas vezes a acelerar os processos erosivos a barlamar. Desta forma o estudo orientou 

que para aquela região as soluções que deveriam ser trabalhadas seriam: 

• Trabalhar com as autoridades portuárias na execução de um sistema de transposição 

artificial de sedimentos desde o quebramar norte da entrada do porto para o sul, restabelecendo 

artificialmente os processos de transporte sedimentar; 
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• Identificar as áreas onde os processos costeiros naturais e de proteção poderiam ser 

estimulados, especificamente a alimentação artificial de praias e dunas com sedimentos não-

contaminados provenientes das dragagens no porto; 

• Controlar severamente as atividades ilegais de extração da areia e de qualquer outra 

atividade susceptível de causar perturbação das condições naturais das praias e dunas; 

• Regular a expansão urbana na frente marítima, a fim de manter os custos de proteção a 

um nível baixo. 

 

3.2.2 - Projeto de Sustentabilidade para a Costa da Louisiana: Restauração, Proteção e 

Planejamento da Orla: 

O projeto de Sustentabilidade para a Costa da Louisiana: Restauração, Proteção e 

Planejamento da orla, executado pelo governo americano em parceria com a comunidade 

acadêmica do United States Geological Survey (USGS), desenvolve pesquisas na área de 

restauração costeira. Por envolver a comunidade científica, anualmente o resultado do projeto é 

publicado, na revista Restauração Costeira na Região da Louisiana: trabalhando para salvar 

nossas terras úmidas costeiras. A experiência descrita neste estudo foi publicada na revista 

(Green, 2006). De acordo com este projeto foi percebido que eventos como a passagem dos 

furacões Katrina e Rita ocorrido em 2005, transformaram 217 milhas quadradas da costa da 

Louisiana em área inundável. Ainda durante estes eventos, as ilhas barreiras desta região 

reduziram-se em mais de 50% de área, comparadas aos 42% de perdas ocorridas nos últimos 50 

anos. Até 1930, a Louisiana havia perdido 4921 km2 de área. Isto se agravou no período entre 

1990 e 2000 havendo uma perda de 62,16 km2 de terras úmidas por ano. Este mesmo estudo 

atribuiu como causa de perda de áreas úmidas a ocorrência de processos naturais (subsidência e 

eventos de tempestades) e de atividades antrópicas (construção de barragens e a elevação do 

nível do mar). Com isto, há previsão de investimentos da ordem de 90 a 100 bilhões de dólares 

em estruturas de proteção para esta área até 2050. 

O projeto tem como finalidade recuperar as áreas úmidas perdidas e seus ecossistemas 

costeiros, tendo como metas (a) Assegurar acumulação vertical para alcançar a sustentabilidade; 

(b) Manter o gradiente estuarino para alcançar a diversidade; (c) Manter troca de interface para 

alcançar a integração dos sistemas. 

 Programa destaque do projeto: 

Neste projeto tem amplo destaque o Programa de Proteção às Ilhas Barreiras (BIMP) da 

região da Louisiana. O programa que iniciou em 2005 e tem como foco que antes de qualquer 

intervenção ocorra o monitoramento e a compreensão das ilhas barreiras, tendo como diretriz, a 
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necessidade de estabelecer uma nova linha de costa para o litoral da Louisiana após o impacto 

dos dois grandes eventos Katrina e Rita. A técnica de Lewis & Streever (2000) é a mais utilizada 

nos Estados Unidos sendo feita com sucesso em larga escala em vários países do mundo: 

• Introdução a partir de semente. O primeiro tipo, embora inexpressivo, usualmente não 

obtém sucesso devido à apreciação da semente a tolerância fisiológica da inundação de maré nos 

manguezais; 

• Restaurar a hidrogeologia: o segundo tipo, normalmente tem obtido grande sucesso em 

áreas abandonadas pela carcinicultura. Com a utilização deste método, as funções ecológicas são 

rapidamente restauradas, podendo-se observar que em cinco anos a biodiversidade se recupera.  

• Reflorestar a partir de mudas: este tipo é o mais expressivo devido à elevação do nível 

do mar. É a opção mais viável e desenvolvida no projeto, e a depender do tipo de planta 

adequada à condição geoambiental pode estar à eficácia e sucesso do mesmo. 

Todas as técnicas desenvolvidas estão alinhadas ao processo de monitoramento que inclui 

a avaliação de perdas pós-tempestade; posição atual da linha de costa; composição do habitat; 

análise da costa; topografia; batimetria e característica do sedimento. Adicionado a isto, foi 

realizado uma evolução histórica da área a partir de imagens de satélite digitalizadas e 

interpretadas com o apoio de imagens LIDAR, desenvolvendo assim um prognóstico da área de 

estudo. Por fim, conhecida a hidrodinâmica da região na área do estudo todos os dados do 

projeto são integrados em ambiente de SIG, o que contribui na compreensão e tomada de decisão 

na restauração dos ambientes costeiros. 

Este projeto trouxe contribuições significativas referente à gestão costeira:  

• Segundo Lewis & Streever (2000), existem cinco fases necessárias para se atingir o 

sucesso na restauração de habitats de manguezais: 

a- Entender a ecologia das espécies de mangue no local, em particular padrões de 

reprodução, distribuição de propágulos e sucesso na estabilização das mudas (plantas induzidas 

na área); 

b- Entender os padrões hidrológicos normais que controlam a distribuição; 

c- Avaliar modificações no ambiente original que atualmente previne o sucesso 

secundário natural; 

d- Criar um programa de recuperação para restaurar a hidrologia apropriada e se possível 

utilizar o recrutamento de propágulos naturais para fixação das plantas. Utilizar somente o 

plantio de propágulos, mudas coletadas ou mudas cultivadas após determinar se o recrutamento 

natural proverá ou não a quantidade de mudas com sucesso de estabelecimento, taxa de 

estabilização, ou taxa de crescimento das amostras estabelecidas como objetivo do projeto. 
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e- Avaliar o sucesso na fixação e crescimento das espécies de mangues escolhidas. 

• Que o fator mais importante para o sucesso de um projeto de restauração de 

manguezais é determinar a higrogeologia (freqüência e duração da maré x aporte de água doce) e 

a existência de espécies de mangue próximo ao sítio a ser restaurado; 

• A aplicação do conceito de auto-ecologia desenvolvido por Lewis (2000): a ecologia 

das espécies vegetais de mangue no local (padrões de reprodução, distribuição de propágulos é 

sucesso na estabilização das mudas induzidas na área); 

• A aplicação do conceito de restauração ecológica desenvolvido por Lewis III (2001): o 

processo de reparação de perdas causadas pelo homem para a efetividade da dinâmica e, 

diversidade de ecossistemas naturais, segundo ele existe quatro caminhos principais para o 

sucesso: 

a- Necessidade de julgamento; 

b- Abordagem ecológica; 

c- O ambiente é o objetivo, entender e compreender a sua evolução é o sucesso do 

projeto; 

d- O reconhecimento das limitações no nosso conhecimento para completar o processo. 

 

3.2.3 - Projeto: Estratégia nacional para restaurar ambiente estuarino e costeiro (EUA): 

O projeto busca o desenvolvimento sustentável ao longo do tempo dos principais 

estuários americanos, sendo eles: Regiões do Nordeste do Pacífico, Ilhas do Pacífico e da 

Califórnia, Golfo do México, Atlântico Sul, Atlântico Norte e Grandes Lagos, tendo como 

objetivo até 2010 restaurar um milhão de hectare dos ambientes estuarino. 

 Técnicas adotadas: 

Entre as técnicas já apresentadas para recuperação de ambientes estuarinos, neste projeto 

é aplicado à metodologia de enclausuramento de Riley (Riley Encased Methodology, REM), tem 

como objetivo promover a fixação de plantas do ecossistema manguezal ao longo de áreas em 

ambientes de alta energia de marés, de freqüentes tempestades, ventos fortes e condições 

adversas (NOAA, 2002). A metodologia se propõe a criar um ambiente artificial dentro de tubos 

de PVC introduzidos no substrato a ser recuperado, onde a planta fica enclausurada e protegida 

das condições acima mencionada, até que alcance o desenvolvimento suficiente para que venha a 

sobreviver no habitat onde foi introduzida. A chave principal deste projeto é a existência do 

Protocolo de Monitoramento Nacional durante toda a vida do projeto. 
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3.3 - Projeto  Nacional – Projeto  “MANGUE” do Governo Brasileiro 

Através do projeto Mangue, o Governo Brasileiro irá desenvolver com um custo 

estimado de US$ 20 milhões provenientes do governo brasileiro e de instituições internacionais 

para ações de preservação do ecossistema e geração de renda. O recurso vai financiar, por quatro 

anos, oficinas de capacitação, revisão da legislação ambiental e atividades econômicas 

sustentáveis. A iniciativa é uma cooperação técnica entre o Ministério do Meio Ambiente, 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Fundo Global para o Meio 

Ambiente (GEF), entre outras instituições. Dos US$ 20 milhões previstos para o programa, US$ 

5 milhões devem vir do GEF e US$ 15 milhões do governo brasileiro, por meio do IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), do Ministério do Meio 

Ambiente e do Instituto Chico Mendes.  

O projeto brasileiro visa meramente à conservação e uso sustentável da biodiversidade do 

ecossistema manguezal. Será implantado em cinco mosaicos de unidades de conservação: 

Reentrâncias Maranhenses, Delta do Parnaíba, no Piauí; estuário do Rio Mamanguape, na 

Paraíba; Mosaico de Unidades de Conservação do litoral de São Paulo e Paraná e Reservas 

Extrativistas Marinhas do Pará.  

 

3.4 - Projeto Estadual: Projeto Jaguaribe, uma experiência em Natal - RN  

Finalmente, durante o desenvolvimento deste estudo, foram realizadas visitas técnicas ao 

Projeto Jaguaribe. Este projeto, foi financiado pela PETROBRAS na categoria Seleção Pública 

de Projetos Ambientais, realizado de 2004 à 2006, localizado no Rio Jaguaribe, afluente do Rio 

Potengi, em Natal/RN. É um projeto realizado em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), PETROBRAS e comunidade ribeirinha. Trata-se de um projeto piloto 

pioneiro de plantio de uma área de Rhizophora mangle desmatada por um empreendimento de 

carcinicultura, em uma área de aproximadamente 1 hectare. Nele, foram testadas metodologias 

em diferentes solos e densidades de plantio, escolhendo-se a metodologia mais viável e barata. 

O principal objetivo foi restabelecer a vegetação de Rhizophora mangle na área 

experimental, acelerando a recuperação natural, procurando metodologias simples, aplicáveis por 

comunidades ribeirinhas, as quais foram engajadas no plantio, ao mesmo tempo, avaliar dados 

ecológicos do crescimento das plântulas e da recuperação das comunidades biológicas após o 

plantio, principalmente de uma comunidade chave como os caranguejos meso-litorais. Por se 

tratar de uma área sob pressão de ocupação urbana de baixo poder aquisitivo, o projeto adotou a 

seguinte metodologia: 

A - Envolvimento direto da comunidade da região no entorno do projeto;  
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B – Repassar a metodologia à Comunidade;  

C- Desenvolver trabalho de conscientização sobre a responsabilidade dos moradores para 

o gerenciamento e futura preservação do local;  

D- Realizar estudo da fauna do manguezal. Foi estudada a fauna de Decapoda 

(Crustácea), principalmente os caranguejos, monitorando a sua inter-relação com o manguezal 

antes e depois do reflorestamento. 

 Técnicas adotadas: 

- Plantio com garrafa PET em substituição ao uso de PVC: trata-se da metodologia 

desenvolvida por Riley & Kent (1999), com o uso de tubo PVC, mas substituindo o tubo de PVC 

pelo plantio das sementes em garrafa de 2 litros. As garrafas foram retiradas logo que os pés 

estiveram com tronco mais resistente. Com isso, além de baratear o projeto, usou o conceito de 

reciclagem, contribuiu para a preservação ambiental e testou metodologia com sucesso para ser 

desenvolvidos por populações de baixa renda, além de prever com esta técnica, o ataque às 

sementes de caranguejos herbívoros durante as duas marés baixas diárias e a incrustação de 

invertebrados sésseis nas mudas (Foto 3.8). 

Como principal conclusão do projeto pode ser citada que é possível replantar áreas 

devastadas inicialmente com Rhizophora Mangle (Mangue Vermelho) e permitir que as 

sementes das outras espécies naturalmente vão colonizando os solos disponíveis. O plantio com 

Rhizophora pela sua boa taxa de crescimento e recuperação aparece como uma solução viável 

para restaurar áreas onde necessita recuperar as funções e a ecologia do manguezal.  

 

3.5 - Histórico das atividades antrópicas e da ocupação dos espaços geográficos e seu 

possível impacto ambiental na área do estudo: 

Conforme apresentado no Capítulo II, os processos de erosão e acresção costeira sempre 

existiram e contribuem no curso da história recente para modelar a paisagem costeira. Neste 

estudo, semelhante ao que foi constatado nos projetos americano e europeu, existe a combinação 

de fatores naturais e antrópicos que afetam em diversas escalas temporais e espaciais as 

transformações da zona costeira e contribui para a alteração da resiliência, a interrupção e por 

vezes o desaparecimento de células e de reservas estratégicas de sedimentos da área em estudo. 

Com isso, apesar dos processos de erosão e acrescão costeira historicamente fazerem 

parte da modelagem do litoral, é importante para o entendimento dessas transformações que se 

apresente um histórico das atividades antrópicas e da ocupação dos espaços geográficos na área 

do estudo e como o ambiente se comporta.  
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Desta forma, a compreensão de como a dinâmica costeira à medida que seus espaços vão 

sendo ocupado e como os processos costeiros respondem, é a chave para o entendimento de 

como o ambiente se comporta frente às ações antrópicas e o que pode ser feito para mitigação 

dos impactos. A compreensão da susceptibilidade à erosão, as possíveis causas que influenciam 

na baixa resiliência, abrem possibilidades para sugestão das alternativas tecnológicas para o 

desenvolvimento da atividade petrolífera conviver com o processo de erosão costeira. 

 

3.5.1-Histórico das atividades na área de estudo 

 Salina Soledade: 

A partir de 1965 a Salina Soledade se instalou na Península do Madeiro, se expandindo 

para a área costeira em 1978.  ocupa uma área expressiva de células e reservas estratégicas de 

sedimentos marinhos e eólicos. Essas células e reservas são importantes para as trocas de 

sedimentos transversais à linha de costa, como também, as limitações no espaço disponível para 

acomodar o recuo natural do sedimento e/ou a redistribuição desses sedimentos, diminui o 

balanço sedimentar nas zonas praiais. 

A instalação desta atividade com a migração da ilha barreiras Ponta do Tubarão e 

estabilização do canal paralelo à linha de costa, possivelmente afetaram o sistema natural de 

defesa costeiro, o sistema dunas e praial, contribuindo assim para a diminuição no volume de 

sedimentos eólicos retrabalhados que, quando disponível pelo vento NE vindo da plataforma rasa 

servia como células de sedimentos costeiros (eólicos) para atuação natural do vento SE-E 

alimentando assim a zona costeira a jusante. A retroalimentação da plataforma rasa ocorreria 

com esses sedimentos retrabalhados pela corrente de deriva litorânea ou correntes de maré 

fechando assim o ciclo para aquela área e contribuindo para o balanço sedimentar.  

A instalação de um paredão EW de proteção dos evaporadores da Salina Soledade 

paralelo e distando 2.220 m da linha de costa promoveu o surgimento de uma zona de pressão na 

faixa de praia. Os sedimentos até 1997 eram retrabalhados a oeste da área da Salina, onde 

atualmente está localizado o Campo de Serra. Desta forma, o suprimento sedimentar passou a ser 

negativo pela diminuição do volume de sedimento e disponibilidade de espaço para o 

retrabalhamento deste na área. Com essa ausência de espaço, o sedimento oriundo da plataforma 

rasa e transportado pelos canais de maré, à medida que este canal aumenta sua competência nas 

marés vazante, cresceu o efeito de erosão costeira, pois o sedimento transportado no canal, não 

encontra área disponível na costa para ser retrabalhado, ampliando assim a erosão na área da 

Salina e dos Campos de Macau e Serra. O problema foi ampliado à medida que ocorreu a 

pressão causada pela migração para SW da ilha barreiras entre 1984 a 1989, distando cerca de 
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560 m da costa, provocando o afunilamento dos canais de maré, ampliando o potencial erosivo 

nas marés vazantes. 

Este processo tem ainda como agravante a abertura pela Salina Soledade de um canal 

artificial de descarte de água-mãe (altamente salina) para o mar. Este canal conduziu a erosão da 

célula sedimentar estratégica da área da Salina Soledade, área antes ocupada por sedimentos que 

deveriam ser retrabalhados pelo transporte eólico e assim alimentar a zona de praia a jusante da 

Salina, ou seja, o Campo de Macau, e que hoje é ocupada por uma área inundável, causando o 

déficit no balanço sedimentar da área (Foto. 3.8).  
 

 

Foto 3.8 – Ao centro da foto antiga área de uma célula 

estratégica de sedimento, atualmente área de inundação 

da maré. Este canal artificial possivelmente afetou o 

sistema de defesa costeiro natural, o sistema dunas e 

praia. Foto: V. Amaro. Maio/2007. 

 

 Construção de Barragens Artificiais 

A construção da Barragem Armando Ribeiro com início 1977 e término 1983 permitiu a 

ampliação e desenvolvimento da atividade salineira e de carcinicultura na planície flúvio-

estuarina do Rio Piranhas-Açu, acrescida de mais de seis barramentos próximos e ao longo da 

foz da bacia hidrográfica, em especial no trecho dos Rios Açu, das Conchas, Cavalo e 

Xaréu/Conceição.  

Foram dois os possíveis impactos principais: 

(i) A barragem possibilitou a diminuição da célula sedimentar costeira fluvial. Este 

sedimento é fundamental para alimentar a plataforma rasa e ser retrabalhado pela deriva litorânea; 

(ii) Ampliação da atividade salineira e de carcinicultura: A construção de diques isola canais 

de maré, com destaque para a Gamboa dos Barcos e da Imburana, modificaram a dinâmica dos rios 

e dos canais de maré, com a ocupação de grandes áreas das planícies flúvio-estuarina pelos 

evaporadores e cristalizadores das salinas e viveiros de camarão. O isolamento destas áreas 

ocasionou mudanças no regime hidrológico dos rios Açu, dos Cavalos, das Conchas e Conceição, 

pois com a diminuição das áreas de inundação ocorreu um aumento na velocidade do fluxo durante 

as marés vazante, gerando problemas de erosão nas suas margens e nas áreas abrigadas a sul das 

ilhas barreiras, agravando-se o déficit no balanço sedimentar da região a oeste do Rio Açu. Na 
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Figura 1.16B percebe-se o possível impacto das barragens artificiais na foz da bacia 

hidrográfica Piranhas-Açu. Estes barramentos inibiram a disponibilidade das células de 

sedimentos fluviais, que serviam para alimentar a plataforma rasa que, por sua vez seriam 

retrabalhados pela dinâmica costeira junto com os sedimentos marinho na zona costeira. Neste 

caso, a indisponibilidade de células de sedimento fluvial e, disponibilidade de sedimento 

estratégico marinho, durante as marés enchente acarreta um assoreamento na foz do canal de 

maré das conchas, gerando um maior volume de sedimento retrabalhado pela deriva litorânea, 

estabilizando spits na margem direita e esquerda deste canal de maré. 

Pode-se observar o agravamento deste fato a partir das análises temporais de 1977, através 

das fotografias aéreas. Somente durantes as grande cheias como a registrada no último inverno 

(abril de 2008 e 2009) o Rio Açu retorna ao seu curso normal, quando é observada uma maior 

vazão da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. 

 Acesso e obras de Engenharia tipo hard para conter erosão na praia urbana de 

Camapum 

A Cidade de Macau, historicamente convive com o processo de erosão costeira desde a 

sua origem, a construção do istmo Macau/Salinópolis foi realizada no período de 1870 a 1877 

quando interligou 6 km a ilha ao continente (Moura, 2003). A construção da Salina União a sul 

da Gamboa do Alagamar ocorreu em 1960, sendo esta, a primeira intervenção antrópica sobre a 

ilha Camapum. Em 1984 registro-se erosão da Ilha Camapum, após a instalação do acesso 

urbano no período de 1984 a 2001, quando a Gamboa Alagamar foi fechada para construir o 

aterro para a praia do Camapum, ficando assim por 17 anos. Em 1988, é instalado o calçadão 

perpendicular à costa. No período de 2000 a 2004, é feita a intervenção de engenharia tipo hard 

com a construção de oito quebramar frente ao calçadão, mostrando que apesar da construção de 

contenção a problemática de erosão não foi saneada, chegando a erodir a sotamar da estrutura de 

quebramar. O processo de erosão além de não cessar em toda a área, agravou-se ao longo dos 

anos, sendo necessárias novas intervenções (Foto 3.9). Este tipo de intervenção não foi eficiente, 

constatação comprovada em outras regiões como, por exemplo, no Projeto EUROSION. A 

ausência de conhecimento dos processos costeiros em séries temporais mais longas, 

possivelmente seja a causa principal da ineficiência da técnica utilizada. 
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Foto 3.9– Vista aérea da obra de engenharia tipo hard, realizada  
na Ilha de Camapum, Macau/RN, mostrando erosão a 
barlavento, porém estando mais grave na porção a sotavento. 
Foto. Getúlio Moura. Maio/ 2007. 

 

 Bases e acessos dos Campos petrolíferos de Macau e Serra:  

Antes da instalação dos campos petrolíferos na área de estudo, o processo de erosão 

costeira estava instalado com intenso processo de erosão, em especial na área do Canal do 

Arrombado, conforme análise espaço-temporal com imagens para a Subárea II.  

Na área, à medida que os processos costeiros se intensificam, ao mesmo tempo se 

ampliava a salina Soledade (1978), o Campo de Macau (1982), o Poço RCA (1982), pier (1984), 

intervenções de engenharia tipo hard realizado pela PETROBRAS anterior a 1992 e o Campo de 

Serra (1997). Com a migração sudoeste da Ilha Ponta do Tubarão, ao mesmo tempo, um Canal 

de maré vazante se instalava paralelo à linha de costa. A salina ocupava com o seu paredão leste-

oeste a estrada dos acessos aos poços por 3.920 m, ficando assim um total de 6.120 m de acesso. 

Com a erosão instalada, ocorria o recuo da costa sentido norte-sul, reduzindo na área costeira a 

disponibilidade de espaço para o sedimento ser retrabalhado, aumentando a zona de pressão 

costeira. A Oeste da Salina havia o Canal do Arrombado nas imediações onde é hoje a base Serra 

B. Enquanto erodia a oeste do Campo de Serra, assoreava a planície de maré interna culminando 

em 1978 com o fechamento do Canal do Arrombado. Mesmo assim, a erosão intensa na área 

reabre este mesmo canal a 1.365 m a oeste da base Serra B em Fevereiro de 2006, isolando a 

base desativada Serra D. Em 1978, fechava-se naturalmente o Canal do Arrombado (subárea II), 

ao mesmo tempo, abria-se o Canal da Ilha do Tubarão (subárea I), e a partir daí surge a Ilha do 

Tubarão. Em 1982, se instala o poço Ponta do Tubarão na então Ilha do Tubarão. Em 1984 se 

instala o píer de Macau perpendicular a linha de costa, a estrutura em tubulação com 800 m, do 

tipo palafita. Em Fevereiro de 2006 reabre o Canal do Arrombado e surge a Ilha Barreira do 

Corta Cachorro (Foto 3.10). 
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Foto 3.10 – Base Serra D desativada e isolada pelo canal de 
maré enchente, aberto em Fevereiro de 2006. Este canal em 
2007 apresentava largura de 394 m, apresentando intenso 
processo erosivo. Foto: Getúlio Moura. Abril/2008 

 

Em 1978, num intenso processo de erosão instalado na área da sub área I, causou a 

abertura da Barra do Fernandez com uma grande influencia das marés enchente e da deriva 

litorânea, proporcionando aberturas que variam 645 m (1977-1989), 335 m (1989-1998) e 450 m 

(1998-2007). A medida que a porção frontal da Ilha do Tubarão era erodida os sedimentos eram 

transportados pela deriva litorânea para a porção sudoeste da ilha. O píer de Macau em 1984 

serviu como armadilha aos sedimentos transportados pelo canal de maré, mas por sua vez 

assoreou um banco submerso (Foto 3.11). De 1984 a 1989, a ilha permitiu intensificar a forçante 

hidrodinâmica com um canal de maré vazante paralelo à costa afunilando e aumentando a 

energia de transporte na proximidade da Salina e do Campo de Macau, a medida que aumenta a 

energia, reduz o espaço disponível do sedimento a ser retrabalhado. Como a célula sedimentar 

está ocupada por uma área de inundação apresenta cada vez mais uma baixa resiliência (Foto 

3.12). Quando o píer foi desativado em 1997 retornou a erosão do banco submerso a sudoeste da 

Ilha do Tubarão, distando da costa norte-sul l.365 m, leste-oeste, porém, o canal sudeste-noroeste 

por um momento (2003 - 2006) passa a ser o canal de maior competência, aliviando o processo 

erosivo por um curto espaço de tempo, mas a partir de fevereiro de 2006, com a migração da 

ilha, o canal sudeste-noroeste é assoreado e retorna a competência do canal leste-oeste paralelo a 

linha de costa.  

Por sua vez a deriva litorânea encontrando o canal este-oeste em atividade ao encontro 

dessas duas correntes, se instala o prisma de maré culminando no intenso processo erosivo reabre 

o canal do Arrombado, surgindo então, a ilha barreira do Corta Cachorro em Fevereiro de 2006. 
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Foto 3.11 – Instalação do pier de Macau onde 
percebe-se o processo de assoreamento do banco 
submerso ocorreu imediatamente, conforme 
observado na Figura 2.13. Vôo na altitude de 800 
pés. Foto:Jefferson Bandeira, 1992.  

 

Foto 3.12 – Ação da corrente de maré com canal 
paralelo a costa causando erosão, devido 
indisponibilidade de espaço para retrabalhar o 
sedimento, surgindo uma zona de pressão e intensa 
erosão na área. Vôo de baixa altitude (450 pés). Foto: 
Jefferson Bandeira, 1997. 

Semelhante ao impacto da Salina, a área de deposição das células de sedimentos e de 

reservas estratégicas de sedimentos foram ocupadas em uma pequena parte pelos acessos e 

bases, mas, mesmo assim possivelmente reduziram as trocas transversais de sedimento 

retrabalhado pela brisa marinha e terrestre na região. Os acessos possibilitaram o aprisionamento 

de parte das células de sedimento costeiro, não permitindo a efetividade do transporte eólico 

sudeste. Esses sedimentos por sua vez, possivelmente são remobilizados através do vento 

nordeste para as dunas móveis da Casqueira. É importante relembrar que a atividade salineira e a 

atividade petrolífera, estão localizadas na mesma área de excessiva pressão sobre a zona costeira. 

Percebe-se na atualidade, a na área onde estão os campos petrolíferos, ocorre um único trecho 

onde há espaço disponível para os processos costeiros serem efetivos (Foto 3.13 e 3.14).  

      
Foto 3.13 - Foto mostrando acesso para as bases 
dos poços de petróleo, instalado em área de células 
 de sedimento costeiro, podendo-se observar que o 
acesso possivelmente afetou o sistema de defesa 
costeira natural, o sistema dunas e de praias. Foto: 
Souto. Maio/ 2007. 
 

Foto 3.14 - Foto mostrando a esquerda do acesso célula 
sedimentar costeira, estrutura sedimentar que faz parte 
do sistema dunas e praia. Essa célula por estar 
localizada a barlavento do acesso consegue manter o 
equilíbrio para o balanço sedimentar, sendo crucial a 
sua preservação. A perda dessas áreas na zona costeira 
afeta o sistema de defesa natural. Foto 3.14b: Foto: 
Getúlio Moura. /2002. 
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. 
Possivelmente, os evaporadores da salina, acessos e bases instalados longitudinais a linha 

de costa funcionam como zonas de pressão, aprisionando sedimento a sul do acesso e 

favorecendo a erosão (Figura 3.1). 

 
Figura 3.1- Interação entre os processos costeiros e as áreas de campos petrolíferos entre 1989 a 2007, a sul do 

acesso observa-se na cor verde sedimento eólico aprisionado. 

Já as instalações petrolíferas desativadas como o píer de Macau e o enrocamento do poço 

Ponta do Tubarão foram, instalados perpendiculares à linha de costa, e com isso, possivelmente 

em determinado momento, funcionaram como armadilhas para aprisionar sedimentos (Figura 

3.2).  

O sedimento erodido a partir de 1977-1989 foi transportado, migrado e acrescido na 

porção noroeste-sudoeste da ilha do Tubarão, com acresção em torno de 270 a 1.225 m. Esse 

material era aprisionado pelo píer de Macau, conforme descrito por Souto (2004). Após a 

retirada do píer em 1997, o banco emerso onde estava instalado o pier, erodido 1.108 m sentido 

nordeste-sudeste ao longo de um ano (1997-1998), ver Figura 2.16. 

Com o enrocamento instalado na região lagunar da antiga ilha do Tubarão, no período de 

1977-1989, a ilha em intenso processo de erosão culmina na abertura de um Canal de maré frente 

ao enrocamento, que no mesmo período este canal é assoreado (Figura 2.13). 

No período de 1998 a 2007, o arranjo do enrocamento no formato perpendicular a praia, 

funcionou como armadilha para aprisionar sedimento na porção leste da atual ilha barreira Ponta 

do Tubarão. 
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Figura 3.2 – Composição RGB PC4-PC5-PC2 da imagem Landsat 5 TM de 30/07/1988 mostrando o cenário de 

ocupação da área durante o período de existência do Pier. 
À medida que a barra do Fernandez migrava no sentido oeste, forçava a migração do 

canal de maré, estreitava e alongava a barra, por sua vez em intenso processo de erosão sentido 

norte-sul conforme descrito no Capítulo II. Quando a erosão alcançou o acesso do poço, 

possivelmente este passou a ser uma zona de pressão sob efeito das ondas nordeste. A corrente 

de deriva litorânea, rompe antigo acesso do poço, se instalando o Canal de maré do Fernandez. 

Com a ruptura a nordeste da Ilha dos Ratos, a Barra do Fernandez passa a ser à ilha barreiras do 

Fernandez. Esta barra continua a migrar oeste, por sua vez encontra o enrocamento, servindo este 

mais uma vez, como armadilha para aprisionar sedimento a este da ilha do Tubarão (Figura 3.1, 

Foto 3.15 e Foto 3.16). Esta migração pressiona a migração do canal de maré, por sua vez, este 

canal erode os sedimentos no entorno do enrocamento, expondo a estrutura. 

    
Foto 3.15 - Espraiamento do sedimento no canal de 
maré (seta azul) com erosão da ilha do Tubarão e 
aparecimento do enrocamento (seta preta). Foto: 
Miriam Cunha. Fev. 2006. 

Foto 3.16 - Efeito da maré vazante. O Canal de maré é 
forçado a migrar, devido avanço da Ilha barreira do 
Fernandez a esquerda, causando erosão e exposição do 
enrocamento apresentado na seta preta. Foto: Getúlio 
Moura. Maio 2007. 
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Em fevereiro de 2006, com uma maré de sizígia de 2,7 m, foi possível registrar grandes 

mudanças na região do estudo, abertura da barra do Fernandez com surgimento da ilha barreiras 

do Fernandez (Foto 3.17), exposição do enrocamento no canal de maré da ilha do Tubarão (Fotos 

3.15 e 3.16), abertura do canal do arrombado (Foto 3.18), atual ilha barreira do Corta Cachorro e 

finalmente, assoreamento do Canal sudoeste da Ilha do Tubarão, retornando o Canal noroeste-

sudeste paralelo à linha de costa.  

          
Foto. 3.17 - Erosão intensa na barra do Fernandez, 
culminando na abertura de um novo Canal de maré. 
(Rancho de Lelé). Foto: Oswaldo Natalin. Fev/ 2006.  

Foto 3.18 - Erosão intensa na barra do Corta 
Cachorro, culminando na abertura (400 m) do Canal 
do Arrombado. Foto: Getúlio Moura. Março/2006. 

 
Provavelmente o enrocamento e o píer exerceram controle por um período na migração 

tanto da Ilha do Tubarão como da barra do Fernandez. A Ilha do Tubarão migrou sentido leste-

oeste em relação ao enrocamento 1.435 m (1977-1989), e 895 m (1989-1998). Já a barra do 

Fernandez, migrou sentido leste-oeste, 2.133 m (1977-1989) e 990 m (1989-1998) e 1.177 m 

(1998-2007).  

  No período analisado de 1998-2007, o canal de maré da ilha do Tubarão apresenta 

abertura 450 m, dos quais o enrocamento está 94 m a leste da ilha barreiras do Fernandez e 94 m 

a oeste do enrocamento. Atualmente encontra-se no leito maior do canal, ou seja, a ilha se 

desprendeu do enrocamento. Em fevereiro de 2006, as mudanças na morfodinâmica da região 

eram efetivas, a comunidade por entender que o enrocamento servia como proteção a ilha, 

requisitou a anuência da Capitania dos Portos para sinalizar o canal de maré e por sua vez da 

empresa petrolífera, requisitou a manutenção do enrocamento. Esta sinalização tinha como 

objetivo garantir a segurança e navegação daquela comunidade no Canal de maré, principal 

acesso dos pescadores. Observa-se que, com a migração natural da ilha barreira Ponta do 

Tubarão, as correntes litorâneas e os canais de maré funcionam no processo costeiro como 

vetores de construção e de destruição dessas ilhas. O que foi observado pela comunidade, é 

constatado na Figura 3.3, o enrocamento junto com o píer funcionaram como uma garantia de 

estabilização da ilha do Tubarão, mesmo estando esta ilha num intenso processo de erosão.  
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A medida que as ilhas barreiras vão migrando, ora estão em processo de acresção, ora de 

erosão. Desta forma, a deriva litorânea e os canais de maré vão atuando de acordo com a 

competência de cada um. O exemplo atual da ilha do Tubarão, sua erosão ocorre pela atuação 

destrutiva da corrente de deriva litorânea (área frontal) e das correntes de maré vazante na região 

lagunar, ambos em intenso processo erosivo, conforme visto nesse capítulo. Com a saída de um 

dos vetores de estabilização, a forçante hidrodinâmica rompe este equilíbrio e inicia-se o 

processo de perda mais intensa da ilha barreiras Ponta do Tubarão. Possivelmente o 

desaparecimento desta ilha irá acelerar devido ao intenso processo de erosão ali instalado. Caso a 

Ilha barreira do Fernandez tenha sedimento disponível para o seu engordamento, mesmo 

continuando a sua migração, forçará a migração do Canal de maré. Caso este não consiga migrar 

devido o enrocamento, será assoreado o Canal de maré, o enrocamento e a nova Ilha do 

Fernandez, recobrirá a antiga Ilha barreiras do Tubarão. 

Na Figura 3.1, na porção sul do acesso aos poços, localizado entre a Estação Coletora 

Macau A e SER-D, percebe-se células estratégicas de sedimentos disponíveis para ser 

retrabalhada pela brisa marinha (vento nordeste) e terrestre (vento sudeste) durante o transporte 

eólico. Possivelmente o sedimento ao encontrar a estrada de acesso dos campos petrolíferos e da 

salina como barreira artificial, fica armazenada não conseguindo retroalimentar a plataforma 

rasa, a não ser, a contribuição do sedimento vindo do quadrante leste. Desta forma, a circulação 

do sedimento eólico não contribui em sua plenitude com as trocas de sedimentos transversais a 

linha de costa, aumentando o déficit no balanço sedimentar na área, contribuindo para reduzir a 

resiliência, concomitantemente, agravando o processo de erosão costeira. 

Percebe-se na Figura 3.1 que havia sedimento disponível a sul do acesso, porém, este 

sedimento foi retrabalhado provavelmente os sedimentos ficavam disponíveis devido às 

condições meteorológicas na região, recebendo diariamente a influência da brisa marinha (vento 

nordeste), esta célula de sedimento disponível, alimenta o campo de dunas móveis do Canal de 

maré da Casqueira (Figura 3.2). Esta hipótese somente é possível confirmar a partir da 

instalação de uma estação de monitoramento de transporte eólico para a região. O sedimento 

disponível a oeste da base SER-D, em sua grande maioria é transportado pela corrente de deriva 

litorânea na porção frontal, pela corrente de maré através do canal do arrombado, sendo 

depositado na porção oeste da ilha barreiras do Corta Cachorro, ocorrendo assim, o crescimento 

da mesma conforme observado na Figura 3.1 e Figura 2.16E. As instalações de engenharia 

costeira tipo hard, instalado para manutenção dos acessos aos poços, como esta área já encontra 

numa zona de pressão, a tendência é agravar o processo de erosão. De acordo com o estudo 
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EUROSION (2008), a disponibilidade de sedimentos e o espaço funcional para a atuação da 

dinâmica costeira, são a chave para o balanço sedimentar. 

Na área do estudo, há uma redução significativa de aporte de sedimento na zona costeira 

e indisponibilidade de espaço natural para o retrabalhamento do sedimento. Estes fatores 

combinados contribuem para a baixa resiliência que tende ser crescente na área onde estão 

instaladas as atividades industriais costeira. Esta afirmativa corrobora com estudos realizados 

tanto por Bandeira (2000 e 2001) como por Souto (2004), a problemática de erosão/deposição 

em alguns locais nos campos de Serra e Macau é crescente, sendo mais efetivo o processo de 

erosão conforme Figura 3.1. Em 1997, requisitado pela Capitania dos Portos, a empresa 

descomissiona o pier de Macau, intensificando o processo de erosão devido a estabilização do 

canal de maré. A partir de 1998 é contratada uma consultoria (Bandeira & Salim, 1999, 2000 e 

2001) optando mais uma vez por medidas corretivas de engenharia costeira do tipo hard 

objetivando estabilizar suas instalações no campo de Macau (2001).  

A indústria petrolífera, buscando o desenvolvimento e manutenção de sua atividade no 

campo de Macau, realizou durante a década de 90 suas primeiras intervenções, de obras de 

Engenharia tipo soft (Fotos 3.6 e 3.7). Em 1999, orientada por consultoria realiza obras de 

Engenharia tipo hard para proteção das suas instalações. (Fotos 3.1, 3,2 e 3.4). Já no campo de 

Serra, instalado em 1997, esta mesma consultoria detectou erosão em 2001, com sua primeira 

intervenção tipo hard realizada em 2008 (Foto 3.4). Dentro das diretrizes de Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde da empresa, é fundamental assegurar a sustentabilidade de projetos, 

empreendimentos e produtos ao longo do seu ciclo de vida, buscando cada vez mais buscar 

práticas e tecnologias mais limpas e mais seguras (Affonso, 2001).  

Desta forma, observando que a empresa não está obtendo sucesso com o tipo de 

intervenção adotada, este estudo busca analisar e sugerir boas práticas mundiais, apresentadas no 

início do capítulo, sugere que o trabalho a ser desenvolvido na área de pesquisa adote e 

contemple os princípios, as técnicas combinada tipo soft e os instrumentos de sustentabilidade 

para atuação em áreas sensíveis. Entre os princípios praticados pelo projeto EUROSION sugerem 

para a área: 

• Compreender a dinâmica natural da linha de costa é o fator chave para gerir a erosão; 

• Ter uma perspectiva bastante abrangente; 

• Trabalhar especialmente com projetos naturais; 

• Recorrer ao planejamento participativo como forma de obter um consenso nas ações; 

• Utilizar uma combinação de técnicas e de instrumentos; 

• Garantir que às decisões do presente não limite as opções do futuro. 
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3.5.2 – Breve análise dos possíveis impactos naturais e antrópicos atuantes na resilência 

costeira da área: 

 Relação da baixa resiliência  

A luz dos conceitos abordados no início do capítulo, este tópico sugere inicialmente 

avaliar os fatores sejam eles naturais ou antrópicos que influenciam na baixa resiliência da área 

em estudo.  

Conforme apresentado, a condição favorável para o balanço sedimentar ocorre quando: 

- O volume de sedimentos e a sua distribuição buscam se aproximar da condição natural 

que ocorria antes da sua perda crônica acelerada devido às ações antrópicas como: 

Os volumes introduzidos no sistema pelas fontes fluviais:  

Na área onde estão localizados os campos de Serra e Macau, as fontes fluviais são 

escassas, a barlavento da área do estudo, que poderia alimentar a circulação dos sedimentos na 

área. Toda a contribuição de aporte de sedimento vem da deriva litorânea, espraiados pelas ondas 

dissipativas e pelos canais de maré e de possíveis células localizadas em bacia hidrogáfica mais 

distante. Este fator tem um papel fundamental que corrobora com a baixa resiliência na área: 

a) Compartimentos locais que aprisionam reservas estratégicas de sedimento, como 

exemplo a erosão e migração da ilha barreira Ponta do Tubarão:  

O estudo realizado no período de 1988 a 2003 (Souto, 2004), diz que a Ilha barreira 

minimizava a erosão junto à costa onde estão localizados os campos de Serra e Macau da ação 

das ondas e das correntes litorâneas nos anos de 1988 a 1989. Com a saída do píer de Macau 

(1997), este banco foi erodido, favorecendo a ação das ondas, das correntes de maré e da própria 

deriva litorânea na área. Neste estudo foi identificado que a ilha migrou no sentido oeste-

sudoeste aproximadamente de 697 a 1.225 m, no sentido norte-sul chegou a 565 m afastada da 

costa, chegando em 2007 encontrar-se a 1.365 m de sul-norte, mostrando atualmente que mesmo 

estando a ilha barreiras mais distante da costa, possivelmente se espera que reduzisse o 

afunilamento, reduziria a erosão, o que se observa o canal que escoa todo o fluxo da maré seu 

percurso é paralelo a linha de costa, aumentando o processo erosivo na área costeira. 

Atualmente, uma nova análise no período de 1998 à 2007, apresenta uma erosão 

crescente sobre esta ilha que apresenta uma perda horizontal sentido norte-sul de 

aproximadamente 300 m. Percebe-se que, os processos hidrodinâmicos atuantes na área dos 

campos de Serra e Macau, são controlados em especial, pela migração oeste-sudoeste da ilha 

barreira Ponta do Tubarão e da competência do canal de maré paralelo à linha de costa, 

tornando-se mais efetivo devido à elevada amplitude das marés na área. O canal noroeste aberto 

em 2003 teve maior competência entre 2003 e 2006. Porém, à medida que essa ilha migrou 
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sentido oeste-sudoeste, recobriu este canal e a partir de fevereiro de 2006, reativou o canal 

localizado a nordeste sudoeste da ilha, passando a escoar paralelo à linha de costa, sendo este o 

principal vetor da erosão. Desta forma, apresenta-se atualmente como o canal de maior 

competência, diminuindo assim, a resiliência da área, conforme apresentado na Foto 1.16. 

Quando a corrente de deriva litorânea, encontra-se com a corrente de maré enchente atua 

de acordo com a dinâmica e competência da corrente principal. Desta forma, no período de três 

anos (2003 a 2006), inicia o surgimento de um banco submerso raso que, não encontrando 

espaço disponível para que pudesse evoluir naturalmente na praia devido à excessiva pressão 

sobre a zona costeira, esse sedimento fica aprisionado criando condições naturais do surgimento 

de um terceiro fator, a concentração e incidência da energia das ondas por efeito da difração se 

dissipando no entorno da ilha barreiras Ponta do Tubarão, criando uma zona de sombra 

controlada pela topografia do fundo marinho (Foto 2.31). Essa zona de sombra é percebida na 

Foto 1.11 e Foto 2.13 como também com o uso do geoprocessamento, na evolução 

multitemporal representada na Figura 2.3 culminou na formação de um vórtice, mostrando 

defronte aos campos de Serra e Macau a erosão ocorreu por efeito do canal paralelo a linha de 

costa. Já a oeste desse banco, a erosão ocorre devido a competência da corrente de deriva 

litorânea, culminando na abertura do canal do arrombado e surgimento da ilha barreiras do Corta 

Cachorro. Estes processos quando se interagem causam eventos cíclicos de erosão e acresção, 

seja controlada pela topografia do fundo marinho ou mesmo ao longo da costa, tendo assim, um 

papel significativo no comportamento dinâmico da zona costeira e conseqüentemente, na 

morfologia litorânea. Tabosa (2005) diz que os mais importantes processos de controle da 

morfologia e hidrodinâmica dos ambientes praiais, estão associados à incidência da energia das 

ondas para a área de São Bento do Norte. Estes processos incluem o movimento de quebra e 

atenuação das ondas e circulação de correntes de deriva litorânea e correntes de marés. Na Foto 

1.11 percebe-se a incidência de dissipação das ondas sobre o banco submerso, gerando zona de 

sombra e a efetiva competência da deriva litorânea sobre a área à medida que a zona de sombra 

foi se espraiando devido a corrente de deriva litorânea o banco submerso foi migrando para 

oeste. Com o desenvolvimento e estabilização do canal sudoeste-oeste aumenta a erosão costeira 

na área. Essa erosão ocorre quando, o canal sudoestes-oeste gera correntes de maré junto à costa 

transporta o sedimento da plataforma rasa para aportar na zona costeira, não encontra espaço 

disponível para armazenar o seu sedimento devido à alta amplitude e energia das marés no canal, 

proporciona um maior arrasto do sedimento disponível na praia e armazena parte no banco 

submerso (plataforma rasa), outra parte transporta pela deriva litorânea aumentando a erosão 

tanto horizontal quanto vertical sobre a zona costeira (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Composição de imagem RGB 432, CBERS-2/CCD de 23/02/2008, onde se percebe a NW da ilha 
barreira Ponta do Tubarão. A seta vermelha, a formação de vórtice gerado pela hidrodinâmica do assoreamento do 
canal de maré noroeste e aumento da competência da deriva litorânea. A  seta verde a influência da corrente de maré 
de vazante no canal do arrombado. A seta em amarelo representa o sentido principal da deriva litorânea e finalmente 
a seta em branco a pluma de sedimento acompanhando a deriva litorânea. 
 

b) Compartimentos regionais que aprisionam grandes reservas estratégicas de sedimento:  

Para a compreensão da erosão que ocorre principalmente na área, é fundamental uma 

abordagem dos processos costeiros e de hidrodinâmica que atuam regionalmente. Gomes (2009), 

com o uso de geoprocessamento, o autor identificou na plataforma interna adjacente à região de 

São Bento do Norte compartimentos estruturais em diversos domínios morfológicos, sendo 

identificadas feições grandes dunas posicionadas a cerca de 10 km (Figura 3.4D), possivelmente 

composta por sedimentos aprisionados em altos estruturais. Neste mesmo trabalho, este autor, 

aplica filtros de geoprocessamento, conforme destaca na Figura 3.4 a oeste de São Bento do 

Norte, feições de sandwaves (Figura 3.4a) na direção nordeste sudeste formando pequenas 

barras na plataforma rasa adjacente. Bagnoli & Oliveira (1995) sugere que essas barras são 

retrabalhadas pela deriva litorânea transportando de leste para oeste e alimentando toda a área 

costeira. A área de estudo tem a peculiaridade de estar localizada entre duas grandes falhas 

geológicas, com intensos processos costeiros atuantes e uma célula/reserva de sedimento fluvial 

limitada devido aos barramentos. Com isso, neste estudo, sugere as principais células e reservas 

estratégicas de sedimentos marinhos, vindo da plataforma, na sua contribuição sofre restrições 

por estas encontrar condicionada por compartimentos estruturais a nordeste da área, permitindo 

assim que a corrente de deriva litorânea tenha uma menor disponibilidade dessas reservas 

estratégicas oriundas da plataforma rasa (Figura 3.4) para depositar nesta área do estudo. A 

contribuição da célula de sedimentos fluviais, por sua vez limitadas pelos barramentos artificiais. 
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Figura 3.4- Principais feições morfológicas na Plataforma Continental (Gomes, 2009). A. Campos de dunas 
longitudinais; B. Dunas subaquosas longitudinais paralelas; C. Paleocanais do Rio Açi (leste) e Rio Mossoró (oeste); 
D.Campos de dunas transversais; E. Beachrocks; F. Corpos arenosos isolados. Nas proximidades da região de São 
Bento do Norte observa-se feição responsável pelo aprisionamento de grandes reservas estratégicas de sedimento, 
não permitindo que a deriva litorânea retrabalhe essas reservas estratégicas na área a sotavento. 

 

Na região a presença de ventos constantes, destacando na área numa escala diária a 

atuação das brisas marinhas e terrestres na circulação local, tem um papel fundamental para as 

trocas de sedimentos transversais à linha de costa.  

As brisas marinhas sopram em direção ao continente durante o dia, alimentando as zonas 

praiais (células estratégicas de sedimentos) enquanto as brisas terrestres sopram na direção do 

mar durante a noite, alimentando os bancos submersos (reservas estratégicas de sedimentos), 

sendo de acordo com o INMET, os ventos mais fortes de setembro a outubro (~7,0 m/s a 

7,1m/s), e mais fracas de março a abril (~4,0m/s a 4,6 m/s) no quadrante leste. 

A dinâmica dos sedimentos eólicos e marinhos contribui com as trocas de sedimentos 

transversais à linha de costa, influenciando assim com a preservação e manutenção da resiliência.  

Na área onde está localizado a salina Soledade e os campos petrolíferos, um trecho de 

6.120 m da zona costeira encontra-se ocupado por atividades antrópicas, possivelmente afetando 

as trocas transversais de sedimentos, reduzindo tanto a disponibilidade de sedimento, quanto o 

espaço para que este seja retrabalhado e mantenha o balanço sedimentar. Nesta área uma grande 

contribuição é o transporte eólico oriundo do vento leste e sudeste e o transporte marinho vindo 

de vento nordeste. Essa dinâmica de circulação é que alimenta as trocas de sedimento 
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transversais à linha de costa. A resistência dos sedimentos às forças erosivas depende da textura 

geológica natural, da vegetação ou da flexibilidade natural para compensar as perdas. A 

resistência dos sedimentos às forçantes erosivas está intimamente relacionada à composição e 

granulometria do sedimento. Quanto maior a granulometria e menor a energia gasta, esse 

sedimento poderá ser depositado na zona costeira. Isto vai depender da disponibilidade de 

sedimento e de espaço para este material ser retrabalhado na linha de costa. Caso este material 

consiga ser depositado na zona costeira e tenha uma vegetação fixadora disponível, poderá 

aumentar a sua resiliência. Todos estes fatores estão intimamente relacionados com os processos 

costeiros atuantes na área. 

É neste cenário, de disponibilidade de célula de sedimento costeira e de reserva 

estratégica de sedimento, condicionada a processo costeiro natural combinado com espaço 

disponível para que estes processos costeiros ocorram naturalmente na zona costeira, que as ilhas 

barreiras são construídas no litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte. 

 

3.6 – Proposta de alternativas tecnológicas sustentáveis para restauração do 

Ambiente Costeiro na área em apreço: 

Por se tratar de uma região afetada por processos hidrodinâmicos de alta energia, com 

vulnerabilidade à erosão costeira, área de elevada sensibilidade ambiental e por está instalado os 

campos petrolíferos, sugere-se adotar como princípio fundamental o entendimento da dinâmica 

natural da linha de costa por esse fator ser a chave para gerir a erosão. Para a área é crucial o 

conceito desenvolvido por Lewis III (2001), a restauração ecológica e a combinação de técnicas 

e instrumentos sustentáveis de acordo com as melhores práticas dos projetos anteriormente 

citados.  

Por se tratar de uma zona costeira, este estudo apresenta como proposta o Gerenciamento 

Costeiro Integrado, tendo como sustentação o uso da ferramenta metodológica de SGA – 

Sistema de Gestão Ambiental criado pela Organização Internacional de Normatização – ISO. A 

ISO 14001/2004 é uma série de normas e diretrizes que amparada pelo sistema regulatório 

brasileiro, deverá subsidiar as tomadas de decisões para a gestão da zona costeira da área do 

estudo. Desta forma foi realizado um levantamento dos requisitos começando-se pela legislação 

federal brasileira, seguindo-se a estadual do Rio Grande do Norte, a municipal de Macau e outros 

regulamentos que não tiveram origem na legislação (Figura 3.5).  
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Figura 3.5 – Fluxograma contendo dispositivo legal que ampara o Gerenciamento Costeiro Integrado.  

A proposta de Gerenciamento Costeiro Integrado (Figura 3.6) sugere que toda a política 

que venha a ser desenvolvida, esteja vinculada a um Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, 

por sua vez integrado a Política Nacional de Meio Ambiente, possa utilizar boas práticas 

referendadas a técnicas de recuperação e proteção de praia já utilizada a nível mundial, 

combinadas a instrumentos e estratégias de restauração ecológica buscando sempre que possível, 

implantar alternativas tecnológicas sustentáveis.  
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Figura 3.6 – Proposta  de gerenciamento  objetivando a estabilização da zona costeira para o litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte. 
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Esta proposta busca ser uma ferramenta para tomada de decisão quanto à restauração dos 

ambientes costeiros da área onde estão instaladas as atividades industriais. Desta forma, durante 

o desenvolvimento das alternativas, duas propostas serão apresentadas para a área. Sugere-se que 

as técnicas de restauração (tópicos 3.6.1 e 3.6.2) possam ocorrer combinadas, considerando 

inclusive as obras de Engenharia hard e soft já instaladas.  

 

3.6.1 – Proposta de Restauração de Ecossistemas de Manguezais: Conhecer, restaurar, 

monitorar e ampliar quando necessário, a área de ecossistema de manguezais: 

De acordo com os estudos apresentado no tópico 3.1, restaurar o ecossistema de 

manguezal acima de tudo contribui na valorização ambiental da região litorânea, proporcionando 

proteção as zonas costeiras e a biodiversidade marinha. A tecnologia de plantio de vegetação de 

espécie aquática vem sendo amplamente desenvolvida em áreas com condições geomorfológicas 

similares a que ocorre na região do estudo, como exemplo as ilhas barreiras que ocorrem em 

áreas do Golfo do México no estado da Louisiana (EUA), com projetos dessa natureza e que vem 

sendo desenvolvidos com sucesso (Projeto EUROSION, 2006). 

Por se tratar de uma região onde estes dois valores são essenciais para o Governo, a 

Empresa e a Sociedade Civil, sugere-se desenvolver tecnologias sustentáveis através do plantio 

de espécies vegetais aquáticas em área costeira susceptível a implantação. O objetivo desta 

proposta metodológica é contribuir na estabilização da linha de costa, de faixa areno-lamosa, 

minimizando a influência do Canal Nordeste Sudeste que ocorre paralelo à faixa costeira e 

contribuir para o fortalecimento do canal Sudeste - Noroeste que deságua a Noroeste da Ilha 

barreira Ponta do Tubarão, defronte aos campos petrolíferos.  

A vulnerabilidade à erosão e a elevada sensibilidade da área justificam o cumprimento de 

todas as etapas apresentadas na proposta de Gerenciamento Costeiro Integrado (Figura 3.6). 

Para a construção da proposta metodológica, dois conceitos foram utilizados como subsídio: a 

metodologia proposta por Lewis e Streever (2000) que, existem cinco fases necessárias para se 

atingir o sucesso na restauração de habitats de manguezais e o de auto ecologia de Lewis (2000).  

Entre as técnicas de restauração apresentada no gerenciamento costeiro, sugere-se 

inicialmente, a técnica de restauração de ecossistema de manguezal, conforme Figura 3.7 com 

as seguintes etapas: 

a- Realizar levantamento bibliográfico, cartográfico e do estudo da arte de 

restauração de ecossistema de manguezais: 

Como etapa prévia, realizar um levantamento bibliográfico, cartográfico e utilizar novas 

tecnologias buscando caminhos sustentáveis de proteção das zonas costeiras e de seus recursos, 
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sendo evidenciado que para se atingir o sucesso de restauração desses ambientes, deverá ser 

levado em consideração a técnica desenvolvida por Lewis & Streever (2000), descrita no tópico 

3.2.2;  

b- Mapear e avaliar a ocorrência de obras de engenharia costeira na área do estudo: 

Na área foram identificadas intervenções de Engenharia Hard e Soft. Acredita-se que as 

obras tipo hard realizadas na área, não surtiram o efeito esperado por não haver um o 

conhecimento efetivo dos processos costeiros.   

c- Entender a hidrologia da área: 

Corroborando com Lewis & Streever (2000), entender os padrões hidrológicos normais, 

está entre os fatores mais importantes para o sucesso de um projeto de restauração de 

manguezais. Desta forma, foi gerado o mapa de evolução dos canais de maré, mapeamento in 

locu dos principais olheiros responsáveis pela área de descarga do aqüífero dunar (Figura 3.8, 

Foto. 3.19 e Foto 3.20) responsáveis pelo abastecimento da planície estuarina, sendo os fatores 

primordiais na dinâmica da hidrologia. Os olheiros foram mapeados com o uso de GPS etrex, 

datum SAD 69, coordenadas UTM. É necessário determinar a higrogeologia da área (freqüência 

e duração da maré x aporte de água doce), sendo possível desta forma, entender o 

comportamento da descarga e fluxo do aqüífero dunar. 

O descarte de efluente gerado pela Salina Soledade é um fator determinante para o 

aumento da salinidade e perda da qualidade ambiental do ecossistema de manguezal a ser 

restaurado. Neste caso, há necessidade de realizar uma palestra para os proprietários da Salina e 

explanar tecnicamente o escoamento da água mãe da salina para a planície estuarina, poderá 

estar causando um desequilíbrio no ambiente, por se tratar de água com alto teor de salinidade, 

não permitindo o desenvolvimento e fixação de espécies vegetais tipo mangue na área.  
 

d- Mapeamento das áreas prioritárias para instalação do projeto piloto: 

O mapeamento das áreas prioritárias para a instalação do projeto teve como ferramenta 

metodológica o uso das técnicas de tratamento digital de imagens de satélite e visitas de campo 

para correção dos mapas e registro fotográfico, foram mapeadas e identificadas áreas areno 

lamosas e a área de interesse para a instalação do projeto piloto para o plantio. Esta etapa foi 

realizada a partir dos trabalhos de campo do qual utilizou mapa base gerado para identificar e 

validar as unidades paisagísticas. Todo o levantamento de campo foi feito com o uso de GPS 

etrex, no sistema de coordenadas UTM Zona 24S, Datum SAD-1969. Esta área prioritária para 

Projeto Piloto é localizada na zona costeira, defronte a Salina Soledade e do Campo Macau no 

município de Macau, possui uma área total de 680.914,86 m² (Figura 3.9). 
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Figura 3.7 – Fluxograma com proposta metodológica para Restauração de Ecossistema de Manguezal 
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.  
Figura 3.8 - Localização dos olheiros que são responsáveis pelo aporte de água doce da planície estuarina 

 

       
Foto 3.19 – Vista panorâmica dos olheiros entre 
Diogo Lopes e Barreiras, responsáveis pelo aporte 
de água doce na área. Foto: Getúlio Moura. 
Maio/2007.  

 

Foto 3.20 – Detalhe do olheiro localizado defronte ao 
Rancho de Desenvolvimento Sustentável, utilizado 
pelos pescadores para abastecimento de embarcação 
ou pela comunidade para lavar roupa. Foto: Miriam 
Cunha. Agosto/2008. 

A primeira visita de campo correspondeu ao reconhecimento visual da área com um 

sobrevôo de helicóptero com apoio da PETROBRAS, no dia 04 de fevereiro de 2007, com 

objetivo de observar a hidrodinâmica costeira, referente ao efeito das marés e a eficiência dos 

canais de maré na baixa e preamar, sobre a área de interesse, como também, o registro através de 

fotografia oblíqua de baixa altitude para constituir o banco de imagens, sendo assim realizado 

parte do monitoramento preliminar.  
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Figura 3.9 – Composição RGB 321 de imagem ikonos 2001 que possibilitou o reconhecimento 
das áreas propícias para instalação do projeto piloto para o plantio de espécies vegetais tipo 
mangue. A área está representada no mapa em tom verde defronte a Salina Soledade. 
 
Durante o mapeamento das áreas lamosas em visita de campo, observou-se a evolução 

natural da deposição dos bancos lamosos, que quando estabilizado, criam-se condições físico-

químicas e biológicas para a instalação de florestas de manguezais. O mapa da área areno-lamosa 

é essencial no entendimento da ecologia de manguezais. Neste caso, é descrito na Figura 3.10A 

sedimentos areno-lamosos da planície estuarina de Barreiras/Diogo Lopes, no segundo plano 

canal de maré paralelo a linha de Costa. A Figura 3.10B mostra detalhe da área a ser implantado 

o projeto piloto de restauração de manguezal e a Figura 3.10C representa a planície estuarina 

recoberta por esteiras algálicas (Bagnolli,1988), além da vegetação de mangue nas áreas 

lamosas. A Figura 3.10D mostra banco de lama exposto na maré baixa, exibindo intensa 

colonização de Ostras em estágio avançado na área protegida da Ilha Ponta do Tubarão. Na 

Figura 3.10E observa-se a planície flúvio estuarina com o desenvolvimento de níveis de 

ecossistema manguezal à medida que o canal de maré migrava leste-oeste, as áreas lamosas 

ficavam abrigadas e possivelmente fixando a vegetação naturalmente. A Figura 3.10F mostra 

depósitos de mangue, com destaque para as zonas de supramaré, intermaré e inframaré, encontrados 

na planície estuarina da RDSEPT, em condições de maré baixa com sobrevôo realizado a 450 pés 

(1.476m), ao centro observa-se a presença de paleo-ilhas barreiras. O ecossistema manguezal do 

canal de maré da Casqueira, com destaque para a Rhizophora Mangle (Mangue 

Sapateiro/Vermelho) é representado na Figura 3.10G. Os canais de maré permitem circular 

correntes, transportar nutrientes e fixar sedimentos argilosos/arenosos ou vegetação de mangue 
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(Figura 3.10H). Na Figura 3.10 observa-se o canal de maré localizado a sudoeste da Ilha das 

Conchas, apresentando-se meandrante, de baixa energia e de baixa competência, assim sendo, 

são assoreados pela migração das dunas móveis.  

e-.Requisitar AE - Autorização Especial junto ao Órgão Ambiental (IDEMA): 

Realizado o diagnóstico da área e a confecção do projeto de Restauração, para implantar 

o projeto, é necessária, a obtenção do pedido de autorização especial ao Órgão Ambiental, no 

caso do Rio Grande do Norte, o IDEMA. Para isso, deverá ser encaminhado um projeto e mapa 

de localização da área a ser desenvolvido o projeto. 

A partir desta etapa, deve-se iniciar a coleta de dados (coleta de água e sedimento). 

Durante a visita é definida também, a área referência e área de coleta das espécies vegetais. O 

envolvimento da comunidade no entorno tem como objetivo repassar metodologia para que as 

populações implantem projetos similares e assim possam contribuir para a sustentabilidade das 

zonas costeiras. 
 

f- Coleta, análise de dados e Integração em SIG: 

Na coleta de dados para subsidiar a restauração costeira é feita coleta de sedimento e 

água, através de análise físico-química, é avaliado a qualidade ambiental do ambiente. Os dados 

quando consolidados junto ao levantamento bibliográfico, cartográfico, técnica de restauração 

costeira acoplado a dados meteo-oceanográfico, subsidiarão a geração de cenários para tomada 

de decisão.   

Após cada análise de acordo com o cronograma a ser desenvolvido, integrar todos os 

dados na plataforma SIG do BDAG – Banco de Dados Geoambientais do GEOPRO- Laboratório 

de Geoprocessamento, apresentado na proposta do Gerenciamento Costeiro Integrado, Figura 

3.6.   
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Figura 3.10 - Localização das áreas areno-lamosas na área do estudo com respectivas fotos. 
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g- R
eintrodução e propagação das espécies vegetais: 

Para o desenvolvim
ento desta etapa, é necessário que todos os dados levantados sejam

 

fotografados, analisados e integrados em
 am

biente SIG
. Para realizar a reintrodução das espécies 

para a área piloto, é necessário o cum
prim

ento das etapas a seguir:  

g.1- Seleção de espécies vegetais: Para viabilizar o projeto, três fatores contribuíram
 para 

a escolha da área da coleta das espécies vegetais aquáticas no estuário do C
anal de m

aré da 

C
asqueira. Inicialm

ente, por esta área sofrer um
 processo de m

igração de dunas m
óveis, 

assoream
ento e m

ortandade da espécie vegetal tipo m
angue (Fotos 3.21 e 3.22); por ocorrer 

próxim
o ao sítio a ser restaurado; e por apresentar abundância e diversidade de espécies. N

esta 

área, foram
 identificadas quatro espécies de vegetação de m

angue disponíveis na área do 

entorno, sendo elas: R
hizophora m

angle (M
angue sapateiro/verm

elho), A
vicennia schaueriana 

(M
angue canoé), Laguncularia racem

osa (M
angue branco/tinteira), C

onocarpus erectus (M
angue 

botão).  g.2- C
oleta de m

udas tipo m
angue: D

everá ser priorizada a coleta de espécies localizadas 

em
 áreas sob influência do assoream

ento das dunas m
óveis e espécies vegetais adaptadas as 

condições físico-quím
icas do sítio a ser transplantado.  

g.3- M
udas cultivadas em

 viveiro: A
pós a obtenção da autorização especial do órgão 

am
biental deverá ser transplantado para o viveiro a ser construído próxim

o a área piloto. N
os 

estudos apresentados anteriorm
ente, reflorestar a partir de m

udas é a m
elhor opção da área, 

devido à alta energia do am
biente e disponibilidade de espécies vegetais em

 abundância. Este 

m
esm

o estudo diz que a depender do tipo de planta utilizada no projeto pode estar à eficácia e 

sucesso do m
esm

o.  

g.4- Plantio de acordo com
 o cronogram

a:  

Por se tratar de um
a área inundável durante a variação de m

aré, o plantio deverá ser 

realizado durante a baixa-m
ar e seguir m

etodologia de transplante a partir de m
udas em

 tubo 

PV
C

, desenvolvida por R
iley e K

ent (1999) por se tratar de um
 am

biente de alta energia. 

Tam
bém

, com
 objetivo de tornar o projeto econom

icam
ente viável e adotar o conceito da 

reciclagem
 de m

aterial, utilizar a garrafa PET (R
om

an, 2007), tipo refrigerante de 2 litros para 

proteger de espécie faunística e da energia de correntes de m
aré existentes na área, com

o 

tam
bém

, desenvolver m
etodologia m

ais acessível para as populações do em
 torno.  

 O
 trabalho desenvolvido por Lew

is (2000 e 2001), com
 o uso da espécie Avicennia 

Schaueriana (M
angue C

anoé), vem
 m

ostrando os m
elhores resultados nas áreas com

 processo 

erosivo instalado. Sugere-se para esta área, o uso das espécies Avicennia e Rhizophora M
angle 
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por serem mais abundantes na região e de acordo com a literatura mais susceptíveis a processos 

erosivos. 

      
Foto 3.21 - Planície estuarina do Canal de maré da 
Casqueira, devido migração do campo de dunas móveis, 
esta área está em processo de assoreamento. Sugere-se 
como ponto de coleta após realizar estudo ambiental. 
Foto: Miriam Cunha. Março/2008.  

Foto 3.22 - Ecossistema manguezal do Canal de maré 
da Casqueira, com destaque para a Rhizophora mangle: 
Mangue Sapateiro/Vermelho. Foto: Miriam Cunha. 
Março/2008. 

.  
 

h-.Garantir a qualidade ambiental do ecossistema a ser restaurado: 

O descarte de efluente gerado pela Salina Soledade é um fator determinante para o 

aumento da salinidade e perda da qualidade ambiental do ambiente a ser restaurado. Neste caso, 

há necessidade de realizar uma palestra para os proprietários da Salina Soledade e explanar 

tecnicamente que o escoamento da água mãe da salina para a planície estuarina, poderá estar 

causando um desequilíbrio no ambiente, por se tratar de água com alto teor de salinidade, não 

permitindo o desenvolvimento e fixação de espécies vegetais tipo mangue na área.  

Este canal, por se encontrar numa área de intenso processo de erosão, possivelmente, 

coloca em risco a atividade salineira com risco de inundação e a atividade petrolífera com perda 

de acesso aos campos petrolíferos, além da abertura artificial e manutenção do canal de maré da 

Soledade, possivelmente, influenciará negativamente na alteração e no desenvolvimento do 

ecossistema manguezal devido a alta salinidade.   

j-.Monitoramento das espécies vegetais: 

Através de rede de monitoramento meteo-oceanográfica instalada previamente, é 

necessário realizar perfil topobatimétrico e avaliar a variação do nível do mar, acoplado a 

proposta de  restauração de manguezal, é possível avaliar se a metodologia sugerida para a área 

do estudo é viável. Desta forma, previamente, deverá ser dividida a área em quadras dividindo o 

sítio em blocos de 100 x 100m, que durante a coleta, análise físico-química do sedimento e de 

água possa ser monitorada em todas as fases do projeto (planejamento, execução e de 

estabilização do sítio escolhido), integrando os padrões hidrológicos e geomorfológicos (Lewis, 
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2000) com os padrões bióticos proposto por Roman (2007), controlando assim a auto ecologia do 

sítio (distribuição, crescimento e estabelecimento das espécies).  

Por fim, nesta proposta é sugerido indicadores afetados pela erosão costeira, sendo 

divididos em indicador geoambiental (N0 de espécies vegetais reintroduzidas por m2 (10.000 m2) 

e sócio econômico ( N0 de pessoas da comunidade capacitadas  durante a instalação do projeto e 

eficiência da intervenção de obra de engenharia de restauração de manguezal). 

Espera-se com a aplicação desta metodologia contribuir para minimizar os efeitos da 

erosão costeira no campo de Macau. Mesmo ocorrendo migração leste-oeste ou leste-sudoeste da 

Ilha barreira Ponta do Tubarão, busca-se com o plantio do mangue, a estabilização do Canal 

localizado a noroeste dessa ilha, reduzindo a competência do canal nordeste sudeste que ocorre 

paralelo à linha de costa, responsável pela intensa erosão costeira na área. Da mesma forma, 

espera-se contribuir com o suporte da biomassa dos ecossistemas marinhos, ampliando assim a 

biodiversidade. 

3.6.2 – Proposta de Restauração ecológica com engordamento de praia: 

A segunda proposta tem como base filosófica a Restauração Ecológica desenvolvida por 

Lewis (2001), descrita no tópico 3.2.2. Para a área do estudo, adotando este conceito, 

possivelmente minimizará à influência do Canal Soledade que ocorre em uma antiga célula de 

Sedimentos Costeiros, defronte a Salina Soledade e atividades inoperantes sem interesse 

econômico, buscando contribuir na estabilização da linha de costa. 

Entre as técnicas de restauração apresentada no gerenciamento costeiro, sugere-se para a 

área, a técnica de restauração ecológica com engordamento de praia, conforme Figura 3.11 com 

as seguintes etapas: 

a- Realizar levantamento bibliográfico, cartográfico e do estudo da arte de 

restauração ecológica de engordamento de praia: 

Inicialmente deverá ser realizado um levantamento bibliográfico, cartográfico e de 

utilização de novas tecnologias buscando caminhos sustentáveis de proteção das zonas costeiras 

e de seus recursos. 

Conforme apresentado na primeira proposta, a vulnerabilidade à erosão e a elevada 

sensibilidade da área onde estão instalados os campos petrolíferos para a instalação do projeto é 

necessário o cumprimento de todas as etapas apresentadas na proposta de gerenciamento costeiro 

integrado e implantação da técnica de restauração ecológica com engordamento de praia. 
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Figura 3.11 - Fluxograma da proposta para Restauração Ecológica com Engordamento de Praia 
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b- Implantar a restauração ecológica: 

Segundo Lewis III (2001), restauração ecológica é definida como o processo para 

reparação de perdas causadas pelo homem para a efetividade da dinâmica e diversidade de 

ecossistemas naturais. A partir da aplicação deste conceito, sugere-se desenvolver tecnologias 

sustentáveis seguindo os seguintes passos: 

• Mapear as áreas inoperantes que estão contribuindo para a baixa resiliência na área; 

• Identificar ação antrópica inoperante e responsável pela instalação; 

• Descomissionar as áreas inoperantes; 

• Monitorar a restauração do ambiente; 

• Definir que técnica de Engenharia Costeira Soft será desenvolvida; 

• Intervir com engenharia soft para restaurar o balanço sedimentar após autorização do 

órgão ambiental; 

• Monitorar a restauração da área após descomissionamento e 

• Realizar documento fotográfico que fará parte do banco de imagens de pequeno 

formato. 

 

c- Mapear área susceptível para a Restauração 

Fazer o mapeamento de áreas prioritárias à erosão:  

A Célula sedimentar costeira da Soledade é uma faixa praial que tem uma importância 

crucial no balanço sedimentar, talvez, após as ilhas barreiras, esta seja a área mais vulnerável 

para o equilíbrio costeiro da região onde estão instaladas as atividades petrolíferas. O transporte 

natural de sedimentos estratégicos eólicos, vindo de leste poderia está sendo espraiados e 

depositados nesta área, concomitantemente, proporcionaria a redistribuição destes sedimentos na 

área devido às trocas de sedimentos transversais à linha de costa, aumentando assim a resiliência 

da área. Porém, se não for realizada a manipulação do canal de maré da Soledade, não será 

possível o desenvolvimento do projeto na sua plenitude, devido à abertura do canal de maré para 

o escoamento do seu efluente conforme observado nas fotos 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26. Esta ação, 

possivelmente influenciou a baixa resiliência da área.  

De acordo com a recomendação do projeto Eurosion (2006), é fundamental restabelecer o 

balanço sedimentar e o espaço necessário para a ocorrência dos processos costeiros. Desta forma, 

sendo esta área uma célula sedimentar costeira, deve-se começar com a incorporação definitiva 

deste espaço para aumentar a resiliência da área. Esta área necessita ser, recuperada e protegida, 

com objetivo de contribuir para o restabelecimento no balanço sedimentar e permitir o espaço 

necessário para os processos costeiros se desenvolverem naturalmente. Este projeto propõe que 



Dissertação de Mestrado – Capítulo 3                                                                          Miriam Cunha do NASCIMENTO 

 162

somente compreendendo a dinâmica natural da linha de costa é que se pode interferir no 

processo de erosão costeira. 

 
Foto 3.23-Área de uma célula sedimentar costeira, 
impactada pela ação antrópica, devido a abertura do 
canal da Soledade, proporcionando déficit de 
sedimento..Foto: Getúlio Moura. Dez/ 2001. 

Foto 3.24- Estreitamento da barra arenosa 
destacando como zona de pressão e surgimento de 
um spit a direita da foto. Foto em maré baixa. Foto: 
Miriam Cunha. Fev/2006. 

 

 

 

 
Foto 3.25 – Em seta vermelha paleo canal que 
escavou área areno-lamosa a esquerda. Seta azul, 
proposta de célula a ser restaurada. Em primeiro 
plano a salina instalada em área que seria 
disponível para células de sedimento costeiro. 
Foto: Getúlio Moura, Maio 2007. 

Foto 3.26- Seta vermelha mostrando antiga área de 
uma célula sedimentar costeira ocupada atualmente 
por uma área de inundação, em primeiro plano a 
salina soledade. Foto: Getúlio Moura, Abril 2008. 

 

c.1- Mapear as células sedimentar costeira disponíveis na região: Esta área incorpora um 

ciclo completo de sedimentação, incluindo as fontes, os processos e locais de deposição. Devem 

ser as áreas intocáveis e protegidas. 

c.2- Mapear áreas para reservas estratégicas de sedimentos:  

Estas áreas seriam as jazidas de areia com a granulometria adequada para o ambiente que 

se deseja recuperar e que ao mesmo tempo não sejam muito distantes devido ao custo de 

transporte. 

c.3- Gerar o mapa de vulnerabilidade à erosão: 
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É fundamental o uso de geoprocessamento, para identificar as áreas susceptíveis à erosão, 

ou seja, realizar o mapeamento de vulnerabilidade à erosão da região, buscando sempre o 

método e orientação a ser cumprido. 

Na confecção do mapa de vulnerabilidade identificar as células sedimentar costeiras 

disponíveis na região, normalmente localizadas nos sedimentos fluviais da bacia hidrográfica, na 

linha de costa e área marinha próximo da costa; mapear as reservas estratégicas de sedimentos, 

localizadas na plataforma rasa, sedimentos ou rochas retrabalhadas na costa e no interior do 

continente e apresentar um Plano de Gestão de Sedimentos Costeiros – PGSC da área a ser 

restaurada. Neste caso, deverá definir qual a reserva deverá ser coletado o sedimento e, 

apresentar uma proposta de manuseio de sedimentos disponíveis nas reservas estratégicas de 

sedimentos. O objetivo do plano é restaurar a resiliência costeira e buscar atingir condições 

favoráveis de balanço sedimentar. Por fim, apresentar o Plano de Controle de Erosão Costeira – 

PCEC, que será consolidado a partir do uso de sensoriamento remoto através do processo digital 

de imagens de satélite espaço temporal, como também, através do uso de DGPS, será mapeado e 

monitorado o aumento de área e volume de sedimentos incorporados no processo costeiro.      

d- Contratar um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e adequar o estudo a legislação 

pertinente:  

e- Requisitar autorização especial junto ao Órgão licenciador – IDEMA 

Enviar EIA/RIMA para a obtenção da autorização especial junto ao órgão licenciador. 

f- Análise dos dados e integrar em uma plataforma SIG. 

Nesta etapa integrar dados levantados no campo, tratar no laboratório de 

geoprocessamento e integrar no BDAG – Banco de Dados Geoambientais do Laboratório de 

Geoprocessamento. 

g- Restaurar a área costeira: 

g.1- A restauração da costeira terá como foco recuperar ambientes localizado em área 

antropofizada. Neste caso, para a área sugere-se após desativar instalações inoperantes da 

indústria petrolífera (Foto 3.27, Foto 3.28 e Foto 3.29) e realizar intervenção de sustentabilidade 

no canal Soledade (Foto 3.30), realizar os seguintes passos: 

• Implantar a Restauração Ecológica 

• Realizar o levantamento topográfico e perfis de praia 

• Recomposição topográfica a partir de sedimentos eólicos disponíveis na área 

produtiva; 

• Seleção de espécie vegetal terrestre disponível, como exemplo o experimento poderá 

ser testado com a introdução de espécies vegetais terrestres existentes na região: salsa-da-praia 
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(Ipomoea pes-caprae) (Foto 3.31), olho de boi (Chrysanthemum leucanthemum), outras espécies 

que ocorrem na área costeira (Fotos 3.32 e 3.33), ou mesmo Flor de Cera (Foto 3.34), (Calotropis 

procera) ou Quixabeira (Sideroxylon obtusifolium) (Foto 3.35), abundante na região; 

     
Foto 3.27 – Ao centro da foto, bases e acessos do 
campo de Macau desativada. Foto: Getulio Moura: 
Julho/2002. 

Foto 3.28 – Em primeiro plano, equipamentos 
inoperantes da estação de produção. Foto: Luiz 
Fernando Agosto/2001. 
       

Foto 3.29– Ao centro da foto, em primeiro plano, 
acesso do campo de Serra desativado. Foto: 
Osvaldo Natalin. Fev./2006. 

Foto 3.30 – A esquerda da foto evaporadores da salina 

Soledade.. Foto: Venerando Amaro, Maio/2007. 

        
Foto 3.31 – Foto mostrando Ipomoea pes-caprae - 
vegetação fixadora de dunas móveis típica da área do 
estudo. Foto: Miriam Cunha. Março/2008. 

Foto 3.32 – Espécie gramínea que ocorre no 
Campo de petróleo de Macau. Foto: Miriam 
Cunha. Março/ 2007. 
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Foto 3.33 - Vista da vegetação herbácea que ocorre 
na margem arenosa do mangue, predominância de 
Blutaparon portulacoides L. Foto: Miriam Cunha. 
Março/2007. 

 
 

Foto 3.34– Detalhe da 
Calotropis procera “flor de 
cera”, espécie fixadora de 
dunas móveis abundante no 
Campo petrolífero de 
Macau. Foto: Miriam 
Cunha. Janeiro/2009. 

. 

 
Foto 3.35- Detalhe Bumelia satorum Mart. 
“quixabeira” assoreada por dunas móveis na 
Comunidade de Barreiras. Foto: Miriam Cunha. 
Junho/2006. 
 

• Reativar projetos de fixação de dunas móveis existentes na área já existentes no 

campo de Macau utilizando técnica de engenharia soft a partir do quebra vento com palha de 

coco, objetivando fixar dunas móveis ou técnica de engenharia soft a partir do quebra vento com 

palha de coco, acrescentando espécies vegetais (Foto 3.36 e Foto 3.37), objetivando também, 

fixar dunas móveis. Neste caso sugere realizar o monitoramento biológico e topográfico para as 

duas técnicas para fixação de dunas móveis, a fim de definir para a área, qual a melhor técnica a 

ser adotada; 

g2 - Para a área susceptível à erosão por causas naturais, sugere-se: 

• Mapear áreas prioritárias à erosão; 
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Foto 3.36 – Seta preta mostrando técnica de 
introdução de espécies vegetais, realizada para 
proporcionar o surgimento de células estratégicas de 
sedimentos ao longo da costa. Foto: Getúlio Moura, 
Julho/2002. 

Foto 3.37 – Técnica de engenharia “soft” cercas quebra 
vento, que pode ser utilizada para proporcionar o 
surgimento de células estratégicas de sedimentos ao 
longo da costa.  França. Fonte: Projeto Eurosion. 

 

• Acrescentar dados levantados no campo no modelo de transporte de sedimento 

marinho/eólico e gerar Cenários; 

• Definir localização de reintrodução de sedimentos na corrente de maré ou na zona de 

estirâncio para recompor áreas prioritárias (transporte eólico e/ou marinho); 

• Garantir a proteção integral das Células de sedimento Costeiros ainda disponíveis na 

área de pesquisa. As células à medida que ressurgirem contribui com as trocas de sedimentos 

transversais costeiros a linha de costa, possivelmente melhorando o balanço sedimentar. 

• Monitorar o balanço sedimentar: Nesta etapa, os riscos deverão ser identificados e 

monitorados. Com o uso da ferramenta de sensoriamento remoto através do processo digital de 

imagens de satélite espaço temporal, como também, através do uso de DGPS, será mapeado e 

monitorado o aumento de área e volume de sedimentos incorporados após a intervenção no 

processo costeiro, sendo fundamental o monitoramento ser realizado em todas as fases durante 

a vida útil da proposta: planejamento, execução e manutenção, através do Plano de Controle de 

Erosão Costeira – PCEC. 

Por fim, nesta proposta sugere indicadores afetados pela erosão costeira, sendo divididos 

em indicador geoambiental (N0 de espécies vegetais terrestres reintroduzidas na área) e sócio 

econômico (N0 de instalações inoperantes desativadas na área durante a instalação do projeto, 

custo orçamentário do projeto e volume de sedimento/área restaurada, acrescido após a 

intervenção de obra de engenharia de restauração de engordamento de praia). 

Espera-se com a aplicação desta metodologia contribuir para minimizar os efeitos da 

erosão costeira na área onde está localizada a atividade.  
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Capítulo 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

 

Os resultados obtidos nesta Dissertação de Mestrado apresentam às seguintes 

considerações finais: 

4.1- Conclusões: 

 A metodologia aplicada na análise multitemporal dos elementos geoambientais a partir 

do uso das imagens multiespectrais Landsat 3 MSS, Landsat 5-TM, CBERS-2/CCD e de 

fotografias aéreas, acoplado ao uso de fotografias aéreas de pequeno formato, possibilitaram a 

validação dos mapas temáticos (Uso e Ocupação do Solo, Geologia, Pedologia e Geomorfologia) 

e na análise das modificações na morfodinâmica costeira; 

 O SIG permitiu, a partir de base de dados de sensoriamento remoto, integração de 

sondagens, levantamento altimétrico e mapas estruturais, junto à correlação da variação do nível 

do mar e a formação geocronológica das Ilhas barreiras realizar a distribuição espaço temporal e 

identificar a progradação das páleo ilhas barreiras existentes de aproximadamente 120.000 anos, 

7.020 anos, 2.340 anos, entre 2.340 anos e a linha de costa atual e finalmente a linha de costa 

atual; 

 As Ilhas barreiras apesar de representarem ao longo de sua história geológica uma 

sequência de progradação, neste estudo é possível fazer comparação da linha de costa nos 

períodos distintos de 1954 a 1967, 1967 a 1977, 1977 a 1989, 1989 a 1998 e 1998 a 2007 e 

identificar que nos últimos 53 anos na área ocorreram mudanças nas feições geomorfológicas, 

quantificar que no contexto atual, as mesmas estão sendo retrabalhadas intensamente pelos 

processos costeiros, representadas nos mapas por áreas de erosão e de acresção costeira, 

demonstrando uma intensa erosão em toda a área; 

 Na análise multitemporal da linha de costa para as seis datas distintas ficou constatado 

a contínua migração da barra arenosa do Fernandez, da Ilha barreira do Fernandez e a da Ilha 

barreira do Corta Cachorro predominando para W com uma leve inclinação para NW. Já a Ilha 

barreira Ponta do Tubarão para WSW. Sugere-se que a deriva litorânea transporta e depositam 

seus sedimentos nesta área, paralelo a Falha Carnaubais. 

 A subárea IV, representada pelas Ilhas barreiras das Conchas e dos Cavalos, as 

correntes de deriva litorânea quando encontram a feição morfológica da Falésia Ponta do Mel, 

geram correntes de contra fluxo e apresentam sentido de transporte e de deposição para SE. Esta 

migração NW para SE é evidenciada na área estudada pela evolução das Ilhas das Conchas e dos 

Cavalos na Figura 2.18, também, através das Dunas subaquosas longitudinais paralelas 

apresentadas na Figura 3.4 evidenciadas nas análises multitemporais e nas fotografias aéreas de 
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pequeno formato observando-se o trem de ondas mergulhando para SE. Sugere-se que a deriva 

litorânea transporta e depositam seus sedimentos nesta área, paralelos a Falha Afonso Bezerra; 

 Todas as áreas mapeadas possuem suas peculiaridades e estão contempladas em quatro 

áreas (Área I, Área II, Área III e Área IV). No balanço sedimentar o período de maior acresção foi 

de 1967 a 1977 com valor de 4,70 km2. Já o período de maior erosão foi 1977 a 1989 com valor 

de 7,53 km2;. 

 A área I, o período de maior erosão foi de 1977 a 1989, com erosão de 5,37 km2. 

Nesta área, foi registrada a maior perda de toda a área estudada, sendo de 650 m de recuo para sul 

chegando a um estreitamento da barra arenosa culminando na abertura de dois canais de maré à 

Ilha dos Ratos em 1978 e o Canal do Fernandez em 2006. Enquanto o canal de maré da Ilha dos 

ratos se estabilizou migrando de acordo com a evolução da barra arenosa, o segundo canal foi 

aberto em Fevereiro de 2006 e assoreado em outubro do mesmo ano. Parte do material erodido 

depositado na área interna da planície estuarina da Reserva Ponta do Tubarão. A migração da 

barra do Fernandez acompanha à deriva litorânea, migrando sentido sudoeste alcançando uma 

distância de 565 m entre a Ilha Ponta do Tubarão e a linha de costa no período de 1989 a 1998. O 

período de maior acresção para a área foi 1967 a 1977, com acresção de 4,97 km2, a barra chegou 

a migrar neste período 1.225m SW; 

 A área II, sua maior acresção de 1,99 km2 na década de 1967 a 1977 e a maior erosão 

com valor de 0,98 km2 neste mesmo período. Na área onde está instalado o campo de Macau, o 

Canal da Soledade é o ponto de grande criticidade, pois a erosão da estrada poderá isolar os dois 

campos de petróleo e a perda da Salina. Esta área no período de 1967 a 2007 (intervalo de 40 

anos)  chegou a recuar para sul  345 m e uma migração aproximada de 1.700 m W/NW, sendo o 

spit de maior migração em todo o período estudado. Pelo registro fotográfico anterior a 1992, a 

Petrobras instalou estruturas de Engenharia hard, não solucionando o processo da erosão. 

Também, tem registro desta época do uso de Engenharia soft, porém, não foi feito o 

monitoramento da eficiência desta intervenção.  Neste período, no trecho compreendido entre a 

Falésia Chico Martins e o canal do Arrombado, é observado o preenchimento de sedimentos da 

planície de deflação estabilizando a mesma em torno de 320 m a Sul do acesso aos poços, 

ocupando uma área leste-oeste de 4.850 m de sedimento eólico disponível. Isto demonstra que na 

porção leste defronte a área da Salina Soledade, ocorre indisponibilidade de sedimento e de área 

para que o mesmo possa ser retrabalhado, depositado e retroalimentar a plataforma rasa. Na área 

onde está localizada a Salina Soledade, é evidenciado uma antiga célula sedimentar. Trata-se de 

uma planície de deflação, o sedimento fica aprisionado por se tratar de uma área de inundação 

artificial. Já onde estão localizados os campos petrolíferos, provavelmente devido ao acesso 
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longitudinal à praia, o sedimento transportado pelo vento nordeste, aquele que chega a norte do 

acesso, por haver indisponibilidade de área para que o mesmo seja retrabalhado, é transportado 

pelo canal de maré que encontra paralelo a linha de costa e depositado na plataforma rasa. Aquele 

sedimento que cruza o acesso, durante o vento SE, fica aprisionado a sul do acesso, não 

conseguindo realizar as trocas transversais de sedimentos costeiros. Possivelmente, sendo 

retrabalhado pelo vento nordeste e depositado nas dunas móveis da Casqueira; 

 Na área do estudo, em especial a área II, o Canal de maré que corre paralelo a linha de 

costa proporciona uma redução significativa de aporte de sedimento na zona costeira, devido à 

indisponibilidade de espaço natural para o retrabalhamento do sedimento. Estes fatores 

combinados, contribuindo para a baixa resiliência que tende a ser crescente na área dos Campos 

de Serra e Macau; 

 Sugere-se que as sub-áreas I e II têm contribuição forte da falha Carnaubais 

obedecendo à geometria do litoral. A dinâmica das correntes determina a modelagem da linha de 

costa, podendo-se observar para a área o fechamento e abertura de novos canais e formação de 

pequenos deltas de maré vazante, isto segundo alguns autores, caracteriza ambiente com forte 

domínio de maré vazante; 

 A área III observa-se que as estruturas de Engenharia tipo hard não solucionaram o 

processo da erosão. Esta área encontra-se na calha principal, referente ao encontro das duas 

grandes falhas regionais (Falha Afonso Bezerra e Carnaubais). No período analisado 1977 a 2007 

(intervalo de 30 anos) destaca-se o estreitamento das Ilhas barreiras com recuo sul de 

aproximadamente 290 m. Ocorreu acresção na Barra da Ilha de 225 m no sentido noroeste-

sudeste, sendo possivelmente originada de sedimento transportado pelos Canais de maré da 

Conceição e da Casqueira. Já a Ilha Cambuba apresenta recuo sul de 290 m e acresção de 600 m 

para W. Este sedimento é proveniente da erosão da própria Ilha e sedimento depositado na pluma 

estuarina proveniente da célula sedimentar fluvial. Percebe-se sedimento eólico depositado na 

região lagunar aproximadamente 200 m sul da Ilha, ficando aprisionado devido o acesso à praia 

interrompendo a sua migração, semelhante ao que ocorre na subárea II. Sugere-se que, a 

construção do calçadão longitudinal à praia foi um fator agravante para a erosão e a instalação dos 

gabiões não surtiu o efeito esperado. Percebe-se sim, erosão a sotamar do gabião a oeste das 

instalações. As ações antrópicas são significativas nas mudanças morfológicas da zona costeira 

ocorrida na região. Os barramentos artificiais, a ocupação da planície flúvio estuarina e a 

ocupação da praia urbana de Camapum. Este último contribuindo para uma baixa resiliência; 

 A área IV representam as Ilhas barreiras mais estreitas e alongadas de toda a área do 

estudo, possivelmente semelhante a todas as outras áreas, a maior perda ocorreu na década de 
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1977 a 1989 com valores na ordem de 0,62 km2 e maior acresção de 1989  a 1998 com valor de 

0,40 km2. No período analisado de 1977 a 2007 (intervalo de 30 anos), a área foi afetada 

drasticamente pelo uso antrópico, como barramento dos rios Açu, Conchas e Cavalo. A antiga 

área alagadiça, na sua grande parte foi ocupada com a instalação de evaporadores de salinas e 

viveiros de Camarão. Observa-se ainda a acresção do spit sentido sudeste de 1,2 km 

possivelmente construído por correntes de contra fluxo de maré enchente, sendo este sedimento 

assoreado e depositado na parte mais interna da laguna em torno do Canal de maré das Conchas. 

Este domínio de maré enchente da área é proporcionado pelos barramentos, não permitindo a 

chegada de sedimentos fluviais; 

 Aparentemente, a retirada do píer e a passagem da Ilha pelo enrocamento da base do 

poço Ponta do Tubarão, interferiram na desestabilização da ilha Ponta do Tubarão, que no ano de 

1989 possuía uma área de 1,65 km2 e no ano de 2007 passou a ser de 0,82 km2, indicando redução 

de área em cerca de 50%; 

 O processo de erosão é tão intenso que está expondo cinco paleo planicie de marés, 

distribuídas na Ilha do Fernandez, Ilha Ponta do Tubarão, na barra arenosa do Canal artificial da 

Soledade, na barra arenosa do SER-B (antigo páleo canal fechado em 1978) e no Canal de maré 

do Arrombado; 

 Nas análises os anos de 1977/1978 e Fevereiro de 2006, foram períodos de grandes 

mudanças para a região. No primeiro, surgimento da Ilha Ponta do Tubarão e fechamento do 

Canal do Corta Cachorro. Já em Fevereiro/2006, com a maré de sizígia de 2,7 m, foi possível 

registrar nova abertura da Barra do Fernandez, surgindo a Ilha do Fernandez e o Canal do 

Arrombado, surgindo a Ilha do Corta Cachorro; 

 Observa-se que a migração natural das Ilhas barreiras, as correntes litorâneas e os 

canais de maré funcionam no processo costeiro como vetores de construção e de destruição da 

geomorfologia do litoral. As ondas apresentam menor interferência sobre a área; 

 A planície flúvio estuarina das subáreas III e IV, apresentam páleo Ilhas Barreiras 

circundadas por  Canais de maré inclusive interrompidos por atividades antrópicas do tipo Salinas 

inoperantes, como é o caso do Alagamar e dos Barcos. Isto passa a ser um problema grave por 

interromper: a circulação de sedimentos nos canais de maré que alimentam as células 

sedimentares e geram nutrientes para manutenção dos manguezais, desta forma, afetando a 

biodiversidade da área, como também, a trafegabilidade e a circulação natural dos pescadores 

artesanais; 

 Entre os ambientes naturais o de menor representatividade no levantamento são os 

bancos arenosos que representam 0,8%. A representatividade desta área passa a ser preocupante 
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por ser responsável pela estabilidade costeira, garante à manutenção da área lagunar/estuarina, 

serve como barreira natural para proteção das áreas litorâneas e protege baías, lagunas e planícies 

de maré do impacto do mar aberto. Também é nesta unidade onde o processo erosivo é mais 

intenso e encontra-se a atividade de exploração de petróleo; 

 Corroborando com Souto, as atividades antrópicas que mais afetam os manguezais e as 

áreas alagadiças são as atividades salineiras e de carcinicultura. Estas atividades representam 

24,2% da ocupação da área de pesquisa; 

 As intervenções de engenharia tipo hard, foram realizadas na Ilha do Camapum, no 

município de Macau e nos campos de Serra e Macau. Observa-se neste estudo, que mesmo 

utilizando intervenções de engenharia, o processo de erosão além de não cessar em toda a área, 

agravou-se ao longo dos anos, sendo necessárias novas intervenções, possivelmente, este tipo de 

intervenção não foi eficiente, devido a ausência de um profundo conhecimento dos processos 

costeiros, possivelmente sejam as causas da ineficiência da técnica utilizada; 

 Por se tratar de uma área de alta sensibilidade ambiental, com nidificação de aves e 

espécies migratórias, intensos processos costeiros atuantes e tendo como principal característica 

de geomorfologia litorânea as ilhas barreiras, torna esta região, mais vulnerável a atuação dos 

processos costeiros apresentando uma baixa resiliência com alto potencial de acidentes 

ambientais; 

 Para a formação das barras arenosas/Ilhas barreiras, a disponibilidade de sedimento 

para esta área específica, é correlacionada com bons anos de precipitação (1985, 2003  e 2007); 

 A brisa marinha e terrestre, é fundamental para o transporte eólico e o balanço 

sedimentar, pois este transporte é responsável pelas trocas de sedimentos transversais a linha de 

costa, fator fundamental junto com a disponibilidade de sedimento e espaço para que o mesmo 

seja retrabalhado, sendo  fatores determinantes para aumentar a resiliência; 

 De acordo com a Tabela I, pode-se sugerir que nos anos em que o regime de ventos 

apresenta-se mais intenso, com elevada temperatura, baixa pluviosidade e períodos secos com 

disponibilidade de sedimento, desenvolve uma maior expansão dos Campos de Dunas Móveis; 

 Com a desativação do Viveiro de camarão da Melancia, surge um novo campo de 

dunas entre o campo de Diogo Lopes e de Barreiras. Esta ampliação beneficia o aqüífero dunar 

que alimenta a planície estuarina; 

 Conforme análise observada na Figura 2.19 a sub-área que ocorreu o surgimento de 

novas ilhas barreiras é a sub-área  1, destacando-se as ilhas do Fernandez e do Tubarão 

demonstrando  encontrar-se em intenso processo de erosão;  
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 As perdas significativas de sedimentos para a área, no caso específico à Ilha Ponta do 

Tubarão, conduziram a um desequilíbrio que resulta na perda de habitats (biodiversidade) e no 

recuo da linha de costa, reduzindo drasticamente as barreiras naturais da região; 

 O desaparecimento da Ilha barreira Manoel Gonçalves entre 1818 e 1857, é o registro 

mais antigo no processo erosivo da região, demonstrando que estes processos são gerados por causas 

naturais, as atividades antrópicas agravam esta realidade, por não considerar durante suas instalações 

a realidade desta área;  

 Na análise dos Canais de maré, à medida que ocorre o deslocamento das dunas 

móveis, os sedimentos eólicos forçam os canais a migrar tornando-se meandrante. Os canais de 

baixa energia são assoreados e os de maior energia (maior competência) não são fortemente 

afetados e sim, são mais estáveis e transportam sedimentos para alimentar a plataforma rasa, 

atuando como célula sedimentar costeira, como exemplo o Canal de maré da Casqueira;  

 Sugere-se que não existe nenhuma correlação entre a abertura dos Canais de maré e os 

eventos sísmicos atuantes na região. A abertura dos canais são processos em superfície que 

depende da disponibilidade de sedimentos, das condições meteorológicas e da ocorrência de zonas 

de pressões onde os sedimentos possam ser retrabalhados, sejam pressões naturais ou antrópicas. 

Já os eventos sísmicos são resultados de acomodações da litosfera em subsuperfície; 

 A evolução dos canais de maré e sua estabilização proporcionam a evolução natural da 

deposição dos bancos lamosos, que quando estabilizado, criam condições físico-químicas e 

biológicas para a instalação de florestas de manguezais; 

 Foi verificado que, tanto as áreas lamosas, como as áreas cobertas por vegetação de 

manguezal na sua grande maioria apresentam-se como áreas de maior estabilidade; Também, as 

áreas abrigadas pela ilha barreiras e que recebem diretamente a descarga do aqüífero, são as áreas 

onde melhor se desenvolvem as florestas de manguezais, estas áreas estão localizadas próximo 

aos olheiros, funcionando para aumentar a zona de resiliência; 

 As Ilhas barreira localizadas a NE, estão melhores preservadas por estarem localizadas 

sobre altos estruturais Bagnolli (1988), Silva (1991) e Farias (1997), destacando-se o maior 

conjunto de ilhas preservadas encontra-se sobre o Alto de Macau. Silva (1991), no seu 

mapeamento, reconheceu sucessivos paleo esporões (paleospits) condicionados à migração da 

linha de costa durante a fase regressiva Farias (1997); 

 Sugere-se que analisando os compartimentos regionais, os escalonamentos 

morfológicos do Pleistoceno atuam como armadilhas modelando o relevo do litoral ao longo do 

holoceno, fortemente controlados pelas principais falhas regionais, a falha Carnaubais e Afonso 

Bezerra. Esta afirmativa é corroborada pela Figura 2.4, análise espaço temporal das páleo Ilhas 
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barreiras, no mapa de arcabouço estrutural da Figura 1.12, na Figura 2.7, Fonseca (1996), por 

estudos realizados por Bezerra et al., (1998). 

 As paleo ilhas barreiras localizadas a NW estão menos preservadas por estarem 

localizadas próximos aos rios de maiores competências na área, Rio Açu e dos Cavalos. 

Observando o mapa de Cremonini (1996), sugere-se que estas Ilhas, encontram-se num bloco 

baixo, o graben do Umbuzeiro, sendo assim responsáveis pelo retrabalhamento das Ilhas barreiras, 

não permitindo sua melhor preservação; 

 Com informações geocronológicas obtidas em sondagens realizadas por Silva (1991) e 

Caldas (2002), a mesma unidade bioestratigráfica ocorre em diferentes níveis de profundidade 

TUB-1 (-0,7 m), situado em Caiçara do Norte e S5 (-18 m), em Macau, evidenciando a influência 

tectônica no preenchimento sedimentar; 

 Com base nas sondagens do Anexo 4, é possível observar um horizonte estratigráfico 

de sedimentos argilosos entre as cotas  -10 e -20m, possivelmente trata-se de uma páleo planície 

de maré, mostrando a evidência de variações do nível relativo do mar.    

 As melhores intervenções de engenharia na zona costeira são aquelas realizadas após 

realizar um conhecimento profundo dos processos costeiros atuantes na região e a partir daí, 

definir estratégias de restauração ecológica combinada a técnica e instrumentos sustentáveis. 

 

4.2- Recomendações: 

  

 Utilizar os indicadores geoambientais e sócios econômicos apresentados no 

Fluxograma 3.6, como ferramenta de gestão integrada para a zona costeira do litoral Setentrional 

do Estado do Rio Grande do Norte; 

 As novas intervenções a serem implantadas, considerem as outras técnicas já 

realizadas tipo hard ou tipo soft. Propõe aqui que as novas intervenções sejam embasadas em 

restauração dos manguezais (Figura 3.7) combinada com restauração ecológica de engordamento 

de praia (Figura 3.10). 

 Aprofundar a investigação no mapeamento dos escalonamentos estruturais, realizando 

GPR ao longo das ilhas barreiras e dos perfis de sondagens existentes em ambiente SIG, 

apresentado neste estudo. Como também, realizar XTAR e Side Scan nos Canais de maré para 

realizar uma melhor correlação sismo estratigráfica para a área do estudo. 

  Recomenda-se realizar datações absolutas dos paleo mangues expostos em cinco áreas 

distintas, definindo assim o nível da páleo planície de maré, como indicador geoambiental da área, 

objetivando ter uma compreensão de como ocorreu o preenchimento dos sedimentos costeiros 
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mergulhando a de NW/SE sobre a Falha Afonso Bezerra  e NE/SW sobre a Falha Carnaubais 

(Anexo 2 e Figura 2.7); 

 Definir uma malha amostral (transecto) na porção SW do Campo de dunas nas 

Comunidades de Barrreiras e Casqueira para que seja feito o monitoramento mensal com o uso de 

DGPS durante no mínimo dois anos. Este monitoramento apresentará a evolução da migração do 

campo de dunas móveis, juntamente com a compra de uma nova imagem de alta resolução 

mapeando assim a evolução do Campo de dunas móveis (comprimento, altura e largura). A partir 

da quantificação do volume de sedimento apresentar prognóstico da evolução dunar e possíveis 

impactos na área urbana e rural das Comunidades afetadas; 

 Avaliar a possibilidade de implantar a restauração ecológica para as atividades 

inoperantes dentro da área do estudo. Esta ação irá contribuir para a recuperação da 

biodiversidade da planície flúvio-estuarina (Ilhas barreiras no entorno da Cidade de Macau) e na 

zona costeira, a recuperação de células sedimentares costeiras para a manutenção e recuperação 

do sistema dunas (Salinas no em torno da cidade de Macau  e poços de petróleo sem interesse 

econômico); 

 A atividade petrolífera, por ser uma importante atividade econômica com potencial 

risco de acidente ambiental devido o crescente processo de erosão, sugere-se a instalação de uma 

rede de monitoramento de variáveis oceanográficas (medições de ondas, marés, correntes nos 

canais de maré) e meteorológica (mapear brisas marinhas e terrestres) sugere-se que seja instalada 

no Campo de Serra, sistematizando assim o monitoramento; 

 Que as células Sedimentares Costeiras, durante a confecção do Mapa de 

vulnerabilidade à erosão sejam classificadas como APP - Áreas de Preservação Permanente, em 

especial, a nova área do campo de dunas móveis das Conchas, o campo de dunas móveis que 

interligam o campo de Guamaré e Diogo Lopes não sejam permitidas a ampliação da área para 

uso urbano. Desta forma, as Prefeituras de Porto do Mangue, Macau e Guamaré efetivem em 

Projeto de Lei estas áreas como APP.  

 Recomenda-se um Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro Integrado para a área 

através do Projeto Orla envolvendo os municípios, sejam desenvolvido o Plano de Controle de 

Erosão Costeira – PCEC. Deve-se ser definidos princípios, técnicas e instrumentos de melhoria na 

gestão costeira, sendo estas ações prioritárias para a sobrevivência das atividades e da população 

que ali reside. É fundamental, o Plano de Gestão de Sedimentos Costeiros - PGSC, por a área 

apresentar zonas de pressão urbana e de erosão. Durante a construção do Plano, não se deve 

avaliar a problemática localizada, e sim, dentro de um olhar regional;  
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 Recomenda-se à integridade das células sedimentares costeiras, em especial, os 

sedimentos vindos da Bacia hidrográfica. Para isso, a estabilização dos Canais de maré e das 

paleo Ilhas barreiras são fundamentais para o equilíbrio da planície flúvio estuarina. Recomenda-

se incentivar o desenvolvimento de projetos de drenagem urbana que não obstrua o fluxo de 

sedimento. Para isso, é importante adotar a Restauração ecológica nas salinas ou viveiros 

inoperantes nesta área. A desobstrução do Canal de maré das Conchas, do Rio dos Cavalos e da 

Gamboa dos Barcos, atualmente interrompidos. Estas drenagens deverão retornar o seu curso 

normal e possivelmente este seja um dos pontos críticos no impacto a biodiversidade marinha e o 

volume introduzido no sistema pelas fontes fluviais da subárea III;  

 Recomenda-se conscientizar a população da importância de conservar as células 

sedimentares instaladas na zona costeira e a vulnerabilidade do sistema ilhas barreiras, sua 

ocupação inadequada, leva a graves problemas ambientais; 

 Pensando a vulnerabilidade do litoral brasileiro frente à problemática de erosão 

costeira, será fundamental o planejamento integrado de bacia hidrográfica com o da zona costeira. 

Também, o projeto do governo brasileiro, após efetivar as áreas fins, seja ampliado para  as áreas 

de maior vulnerabilidade de acordo com o Atlas de erosão costeira Mueher (2008). Neste caso, 

sugere-se para o litoral setentrional que seja criado um Plano de Gestão Costeira Integrado 

focando o convívio das comunidades e atividades antrópicas com a problemática da erosão 

costeira;  

 Os resultados obtidos atendem aos objetivos propostos originalmente, uma vez que 

serão integrados ao Banco de Dados Ambientais Georreferenciados (BDAG) desenvolvido pelas 

equipes do Laboratório de Geoprocessamento (GEOPRO) e do Grupo de Pesquisa em Geologia e 

Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental (GGEMMA) do Programa de Pós-Graduação em 

Geodinâmica e Geofísica (PPGG). Este BDAG vem atender ao interesse dos grupos de pesquisa, 

da indústria do petróleo e órgãos governamentais, no compartilhamento de dados e informações 

atualizadas em níveis diferenciados de acesso.  
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