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Estuários são ambientes costeiros de vida efêmera no tempo geológico, derivados 

do afogamento da linha de costa em função da elevação relativa do nível do mar. Tal 

sistema parálico se caracteriza por ter duas fontes de sedimentos, a fluvial e a marinha. A 

área em estudo compreende o Estuário do rio Açu, localizado no litoral setentrional do 

estado do Rio Grande do Norte, que se encontra em uma região de intensa atividade 

econômica, principalmente voltada às atividades de exploração de petróleo onshore e 

offshore, passíveis de derrames acidentais. Além da atividade petrolífera são desenvolvidas 

produção de sal marinho, carcinicultura, agricultura, pesca e turismo, que ao interagir com 

ecossistemas sensíveis, como no caso dos estuários, podem modificar as condições naturais, 

tornando assim uma área susceptível a contaminações sendo essencial o entendimento das 

variáveis morfodinâmicas que ocorrem nesse ambiente para obtenção de licenciamento 

ambiental. Informações a respeito do relevo submarino dos estuários são de grande 

importância para o planejamento da atividade de monitoramento ambiental, evolução e 

dinâmica costeira, entre outros, possibilitando num fácil gerenciamento de áreas de risco, 

além de ajudar na criação de mapas temáticos dos principais aspectos da paisagem. Estudos 

morfodinâmicos foram realizados neste estuário em diferentes períodos sazonais no ano de 

2009 a fim de observar e quantificar as mudanças morfológicas ocorridas e correlacioná-las 

com as forçantes hidrodinâmicas proveniente da ação fluvial, bem como sua interação com 

as marés. Desta forma, os trabalhos realizados nesta área possibilitaram o conhecimento da 

morfologia de fundo através de registros de boa qualidade adquiridos por equipamentos 

geofísicos de alta resolução (sonar de varredura lateral e perfilador de corrente por efeito 

doppler). A junção destes dados possibilitou a identificação  de diferentes tipos de formas 

de leito para o período de inverno e verão que antes eram enquadradas em um regime de 

fluxo inferior e que posteriormente podem ter sido destruídas ou modificadas gerando 

formas de fundo de regime superior segundo o número de Froude, com características 

diferenciadas devido principalmente à variação da profundidade e ao tipo de material 

sedimentar que são constituídos, além de outros parâmetros hidrodinâmicos. Desta forma, 

estas feições de fundo estão impressas em regiões de canal, bancos arenosos e planícies 

lamosas que margeiam toda área.  

Palavra Chave: Morfodinâmica, Estuário Açu, Sedimentologia. 
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Estuaries are coastal environments ephemeral life in geological time, derived from 

the drowning of the shoreline as a function of elevation relative sea level. Such parallel 

systems is characterized by having two sources of sediment, the river and the sea. The 

study area comprises the Acu River estuary, located on the northern coast of Rio Grande do 

Norte State, in a region of intense economic activity, mainly focused on the exploration of 

oil onshore and offshore, likely to accidental spills. In the oil sector are developed for salt 

production, shrimp farming, agriculture, fisheries and tourism, which by interacting with 

sensitive ecosystems, such as estuaries, may alter the natural conditions, thus making it an 

area susceptible to contamination is essential in understanding the morphodynamic 

variables that occur in this environment to obtain an environmental license. Information 

about the submarine relief the estuaries are of great importance for the planning of the 

activity of environmental monitoring, development and coastal systems, among others, 

allowing an easy management of risk areas, and assist in the creation of thematic maps of 

the main aspects of landscape. Morphodynamic studies were performed in this estuary in 

different seasonal periods in 2009 to observe and quantify morphological changes that have 

occurred and relate these to the hydrodynamic forcing from the river and its interaction 

with the tides. Thus, efforts in this area is possible to know the bottom morphology through 

records of good quality equipment acquired by high resolution geophysical (side-scan sonar 

and profiler current by doppler effect). The combination of these data enabled the 

identification of different forms of bed for the winter and summer that were framed in a 

lower flow regime and later may have been destroyed or modified forms of generating fund 

scheme than the number according Froude, with different characteristics due mainly to the 

variation of the depth and type of sedimentary material they are made, and other 

hydrodynamic parameters. Thus, these features background regions are printed in the 

channel, sandy banks and muddy plains that border the entire area. 

  

Keywords: Morphodynamic, Açu Estuary, Sedimentology. 
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1.1- Apresentação e Objetivos 

Estuários são vales fluviais inundados, os quais recebem sedimentos de fontes 

fluviais e marinhas, contendo fácies influenciadas pelas marés, ondas e processos fluviais 

(Dalrymple et al., 1992). Esses ambientes são forçados por agentes locais e remotos 

gerados pela ação de eventos climáticos, oceanográficos, geológicos, hidrológicos, 

biológicos e químicos, que ocorrem na bacia de drenagem e no oceano adjacente muitas 

vezes a dezenas, centenas e até milhares de quilômetros de distância (Miranda et al., 2002). 

O mapeamento dessas regiões é de fundamental importância no estabelecimento de uma 

base de informações com relação às variações morfológicas que ocorrem no relevo 

submarino, além de ser uma área extremamente sensível aos agentes poluidores por 

apresentar elevada produtividade biológica. 

Com a ocupação crescente das regiões adjacentes aos estuários a partir da metade do 

século XIX, a geometria e as condições das bacias de drenagem dos rios foram gradativa e 

drasticamente alteradas, resultado da construção de represas, barragens e canais, além do 

intenso desmatamento do manguezal e a emissão de contaminantes na água que 

interferiram profundamente nas características ecológicas naturais desses ambientes 

costeiros (Miranda et al., 2002).  

As bacias hidrográficas Piranhas-Açu (17.498,5Km²) e Apodi-Mossoró 

(14.276Km²), que deságuam no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Norte, 

correspondem às maiores e mais importantes bacias hidrográficas do Estado por apresentar 

as mais intensas descargas fluviais. Esses rios estão sofrendo problemas de desvio do curso 

d’água para uso antrópico, bem como a construção de barragens o que tem diminuído 

significativamente a vazão fluvial, comprometendo a chegada de sedimentos nas regiões 

costeiras e consequentemente na geração de grandes plumas de sedimentos em suspensão. 

O Litoral Norte do Estado, onde a área de estudo está inserida, apresenta intensa atividade 

econômica, principalmente voltada às atividades de exploração de petróleo onshore e 

offshore, passíveis de derrames acidentais. Tais acidentes, ainda que raros, são de difícil 

controle, podendo provocar danos materiais e ecológicos de grandes proporções. Além da 

CAPÍTULO 1 
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atividade petrolífera são desenvolvidas produção de sal marinho, carcinicultura, agricultura, 

pesca e turismo, que ao interagir com ecossistemas sensíveis, como no caso dos estuários, 

podem modificar as condições naturais, tornando assim uma área susceptível a 

contaminações sendo essencial o entendimento das variáveis morfodinâmicas que ocorrem 

nesse ambiente para obtenção de licenciamento ambiental. Em caso de acidentes 

ambientais, os danos causados a esta região tendem a ser bastante amplificados, não apenas 

pelas conseqüências econômicas e estéticas, facilmente evidenciáveis, mas também pela 

maior sensibilidade intrínseca dos ambientes aí representados. De fato, os manguezais e as 

planícies de marés são considerados os ambientes onde se esperam, em caso de acidentes, 

os impactos iniciais mais graves e com recuperação mais lenta. Este estudo vem contribuir 

para o aumento do conhecimento do meio estuarino, auxiliando no gerenciamento do 

binômio meio ambiente/ cargas poluidoras.  

Adicionalmente esta área é caracterizada pela intensa erosão costeira, baixa 

profundidade e presença de bancos de areia, expostos durante a baixa-mar, dificultando a 

navegação. Assim, o desafio é desenvolver metodologia adequada para levantamento em 

áreas muito rasas e sensíveis. 

Trabalhos de monitoramento ambiental estão sendo desenvolvidos pelo Grupo de 

Pesquisa em Geologia, Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental (GGEMMA-

UFRN) nos estuários do Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Norte a fim de 

promover o entendimento dos processos morfodinâmicos que atuam no modelamento do 

relevo submarino em diferentes períodos sazonais e de maré.  

Nesse contexto, esta Dissertação de Mestrado teve como principal objetivo entender 

os processos sedimentares atuantes no estuário do rio Açu, de forma a permitir a sua 

caracterização. E como objetivos específicos: i) Correlacionar padrões morfológicos 

identificados nos diferentes períodos sazonais identificados na região (inverno e verão) no 

estuário do rio Açu; ii)  observar o comportamento das forçantes hidrodinâmicas na 

dinâmica sedimentar. 

Para atingir este objetivo foram realizadas um conjunto de atividades a partir de 

levantamentos geofísicos de alta resolução desenvolvidos no Estuário do rio Açu (Macau-

RN) em diferentes períodos sazonais (inverno, verão) para o ano de 2009, bem como a 

correlação com trabalhos pretéritos (Rocha, 2008).   
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O desenvolvimento dessa pesquisa teve o apoio da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis- ANP, bem como dos projetos PETRORISCO, POTMAR, 

SISPLAT (integrantes da REDE 05∕ FINEP∕ CTPETRO∕ PETROBRAS∕ MB. 

 

1.2- Localização da Área 

A área em estudo está situada no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Norte, 

no estuário do rio Açu, Macau-RN, que serve também como apoio logístico para o 

desenvolvimento deste trabalho. O Município de Macau se distancia da capital do Estado 

(Natal) aproximadamente 190 km, tendo como principal acesso a BR-406. Os limites da 

região estudada são definidos pelas coordenadas UTM (Universal Translator Mercator) 

com DATUM WGS-84, zona 24S 755330m E, 9437969m N e 761846m E, 9432812m N, 

as quais correspondem respectivamente aos vértices superior esquerdo e inferior direito do 

retângulo que demarca a área, encontrando-se em sua totalidade submersa (Figura 1.1).  

 

 

 

Figura 1.1- Localização da área de estudo com MDT (RGB 721 da imagem de satélite Landsat ETM+ e dados 

de SRTM). 
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1.3- Aspectos Fisiográficos e Processos Morfodinâmicos Costeiros 

 

 A zona costeira constitui uma zona de fronteira sujeita a contínuas alterações 

morfodinâmicas, modeladas por processos de origem continental e marinha. Estuários são 

desenvolvidos nesse tipo de região e apresentam grande variabilidade temporal e espacial, 

comportando como um sistema ambiental instável, desde o passado remoto até os dias 

atuais, em função de uma série de processos geológicos continentais e marinhos, muitos 

dos quais são fundamentalmente controlados por fatores meteorológicos (Silva et al., 

2004). 

Clima 

 A área de estudo é caracterizada por um clima semi-árido quente (Nimer, 1989) 

influenciado pela zona de convergência intertropical, com período de estiagem de junho a 

janeiro, e chuvoso de fevereiro a maio. De acordo com dados climatológicos extraídos do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e da Empresa de Pesquisa agropecuária do 

RN (EMPARN) para os meses de maio (Inverno) e novembro (Verão) de 2009 as 

precipitações foram de 250 mm e 1,5mm respectivamente (Figura 1.2). As temperaturas 

variaram entre 24°C e 31°C. Como conseqüência dessas condições climáticas ocorre 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 (Ramos e Silva, et. al, 2004). A insolação 

neste litoral é uma das mais elevadas do Brasil, com médias anuais em torno de 2600 

horas/ano equivalente a 7,1 horas/dia. A insolação, aliada com os ventos constantes, 

escassez de chuvas e altas temperaturas faz com que a região de Macau seja a mais propícia 

do país para a produção de sal marinho. Dados comparativos entre os anos de 2008 e 2009 

permitiram observar aumento significativo de precipitação no período chuvoso para o ano 

de 2009 (Figura 1.3). 
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Figura 1.2. Dados de precipitação para o ano de 2009 na região de Macau/RN. 

(Fonte: http://www.inmet.gov.br/sonabra/iframe.php?codEst=A317&mesAno=2009) 

 

 

 

Figura 1.3. Comparação das taxas de precipitação para os anos de 2008 e 2009 na região de Macau-RN 

(EMPARN, 2009). 

 

 

http://www.inmet.gov.br/sonabra/iframe.php?codEst=A317&mesAno=2009
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Vegetação 

Segundo dados extraídos do IDEMA (2002), o estado do Rio Grande do Norte é 

composto por dois tipos distintos de vegetação predominantes que, são diretamente 

influenciados pelos fatores climáticos e o tipo de solo existente: Caatinga (Hiperxerófila e 

hipoxerófila) e Mata Atlântica. Na região de Macau as principais formações vegetais 

existentes são: a caatinga hiperxerófila, carnaubal, vegetação halófica, restinga e mangue. 

Os mangues compreendem a principal vegetação encontrada na área de estudo, são 

característicos de ambientes tropicais, onde se desenvolvem espécies vegetais específicas 

adaptadas para a vida em ambientes mixohalinos. Suas árvores apresentam raízes aéreas 

que servem de armadilha para o aprisionamento dos sedimentos finos trazidos pelas 

correntes fluviais e correntes de maré (Figura 1.4).  

As condições climáticas adversas, quantidade de água doce restrita e o uso intensivo 

dos terrenos de manguezais pela atividade salineira, carcinicultura e outras atividades, 

contribuem para a diminuição desta região costeira, onde os seus remanescentes 

apresentam-se em faixas estreitas, descontínuas, sem zonação bem definida, acompanhando 

diques de salinas ou em bosques ribeirinhos pouco adensados. 

 

Figura 1.4. Vista aérea da foz do rio Açu mostrando salinas ao fundo e vegetação de manguezal ao longo da 

margem do rio (Foto: Helenice Vital, Fevereiro 2006). 
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Ventos 

Os ventos são um dos principais agentes costeiros responsáveis pela dinâmica 

sedimentar, além de influenciar no comportamento das ondas e correntes. Na região do 

estuário Açu os ventos são provenientes predominantemente de E (entre os meses de 

setembro a abril) e NE (entre os meses de abril a setembro), como indicam a morfologia 

das dunas eólicas na região próxima ao município de Porto do Mangue (Figura 1.5). Os 

ventos de SE são importantes nos período de maio a agosto, acompanhando a influência do 

anticiclone do Atlântico Sul na região, marcando o término da estação chuvosa (Amaro e 

Vital, 2008). Segundo dados extraídos da Estação Automática de Macau para os meses 

correspondentes a coleta de dados em campo, maio/09 e novembro/09,  as velocidades 

médias dos ventos correspondem respectivamente a 2,5m/s e 6,5 m/s. 

 

 

Figura 1.5. Mapa da região litorânea norte do RN mostrando a dreção preferencial dos ventos (A) 

(Modificado de FORTE, 1987), e campo de dunas litorâneos encontrados na área (B). 



Rocha, A.K.R. 2010                                                                                                       Capítulo 1: Introdução 

                                         Caracterização Morfodinâmica do Estuário do Rio Açu, Macau-RN   18 
 

 

Hidrografia 

A Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu está inserida nos estados da Paraíba e Rio 

Grande do Norte e ocupa uma área de 17.498,5 km
2
 Amaro et. al (2002), correspondendo a 

maior bacia hidrográfica que deságua no litoral norte potiguar. O seu fluxo hídrico é 

complementado por meio de drenagens que são ativadas durante o período de chuva.  

Na porção denominada Baixo Açu, próximo à região de Macau, são encontrados 

significativos rios, canais, lagoas e drenagens. O rio que corta a área de estudo é o rio Açu, 

que deságua no Oceano Atlântico e apresenta forte influência das marés, constituindo 

assim, a região estuarina de Macau (Figura 1.6). A partir do canal principal são distribuídos 

os rios e drenagens secundárias. No segmento leste do canal principal do rio Açu, próximo  

ao estuário, são encontrados os afluentes rio Casqueiras e rio Conceição. Na porção oeste 

do canal principal, os afluentes encontrados são os rios dos Cavalos e das Conchas e, na 

porção sudoeste da área é localizada a lagoa de Lagamar. Este complexo hidrográfico, 

localizado na região de Macau, apresenta significativa importância econômica devido à 

instalação de salinas e viveiros de camarão próximo aos canais. 

Ondas 

 

 As ondas são as grandes responsáveis pela remobilização de sedimentos nas 

plataformas continentais e na formação das praias. A maioria das ondas que atingem a zona 

costeira são geradas em regiões de alta pressão atmosférica, no meio dos oceanos, 

propagando-se, a partir daí, em direção aos continentes. Uma vez geradas, as ondas viajam 

mantendo sua trajetória mesmo depois de cessada a influência do vento. Fora da área de 

ação dos ventos, estas ondas são denominadas marulhos ou swell. Em seu percurso sofrem 

modificações em seus parâmetros físicos (altura e comprimento da onda) e velocidade de 

propagação, em função das modificações da batimetria do fundo submarino (Silva et al., 

2004). 

 Na região de Macau a energia das ondas é moderada à alta com incidência de E, NE e 

SE, atingindo alturas de 10 a 80 cm e período entre 4 e 8 segundos, para todo o ano a 

arrebentação é do tipo mergulhante (Chaves et al., 2006).  
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Figura 1.6. Mapa mostrando os principais rios e drenagens que compõe a bacia hidrográfica Piranhas-Açu 

(Valentim da Silva, 2009). 

 

Correntes 

 

 Quando as ondas se aproximam da costa segundo um ângulo obliquo, uma corrente 

paralela à costa (longshore current) desenvolve-se entre a praia e a zona de arrebentação, 
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atingindo velocidades razoáveis, normalmente entre 0,3 e 1m/s. Estas correntes 

estabelecem o transporte de sedimentos litorâneos, paralelamente a linha de costa, 

definindo o processo conhecido como deriva litorânea.  

 Este tipo de corrente é muito importante no planejamento do uso e ocupação do 

espaço costeiro. Reconhecidamente, a interrupção da deriva litorânea através da construção 

de estruturas fixas, como espigões, tem causado problemas de desequilíbrio ambiental em  

diversos locais, em função do aprisionamento de sedimentos à montante do obstáculo e 

conseqüente déficit sedimentar a jusante, ocasionando a erosão costeira. Esse problema tem 

ocorrido na praia de Camapum (Macau-RN), onde em alguns pontos da área de estudo 

foram construídas obras de engenharia com estruturas perpendiculares a linha de costa 

(espigões). Esses espigões não foram suficientes para conter o avanço do mar, ocorrendo 

além do desequilíbrio ambiental descrito acima a destruição dos espigões, bem como a 

destruição da paisagem costeira promovendo também um impacto visual  

 A circulação no litoral norte do RN é controlada principalmente por três tipos de 

correntes costeiras (Vital, 2009):  

   Corrente Norte do Brasil (direção NW e velocidade de 30-40 cm/s); 

   Corrente de deriva litorânea (sentido leste para oeste com 20-105 cm/s); 

   Correntes de maré (quase perpendicular a linha de costa).  

 Nessa região a ação da deriva litorânea e das correntes de maré são evidenciadas a 

partir de pontais arenosos (spits) formados ao longo da linha de costa.   

Marés 

 

 O litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte é caracterizado por marés do tipo 

semidiurnas com nível de maré médio variando entre 3 m e 0,8m durante as marés de 

sizígias (Riedel, 2000). Medidas de maré realizadas próximo ao porto de Macau mostraram 

uma média para as maré de sizígia e quadratura de 2.8m e 0.9m, respectivamente (Caldas et 

al., 2006). A alta energia da maré provoca a mobilização de sedimentos de fundo nas 

proximidades da costa e formação de pequenos deltas de maré vazante ao longo dos 

sistemas de ilhas barreiras e foz de rios (Vital, 2009). 

 



 



2.1 Introdução 

 Para o desenvolvimento desta dissertação diferentes atividades foram realizadas. As 

atividades foram divididas em etapa pré-campo, etapa de campo, etapa de processamento e 

etapa de integração e interpretação. A metodologia aplicada pode ser melhor visualizada no 

fluxograma da Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Fluxograma das atividades desenvolvidas. 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
 

Materiais e Métodos 
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2.2 Etapa Pré Campo 

A etapa pré-campo consistiu da confecção de base cartográfica preliminar para 

elaboração das atividades de campo. Essa fase do trabalho foi de significativa importância 

para conhecer melhor a geologia e geomorfologia da área estudada e os trabalhos 

anteriormente desenvolvidos nessa região a fim de melhor correlacionar resultados 

pretéritos. 

Além dessas atividades, foram desenvolvidos testes de bancada com os 

equipamentos em laboratório e planejamento das atividades de campo. 

 

2.3 Etapa de Campo 

As atividades de campo foram realizadas em dois períodos sazonais, maio/2009 

(inverno) e novembro/2009 (verão) durante a maré de sizígia visando correlacionar as 

feições de fundo encontradas com as forçantes hidrodinâmicas durante um ciclo completo 

de maré semi-diurna. Para a realização desse trabalho foram utilizados equipamentos 

geofísicos disponíveis no GGEMMA-UFRN (sonar de varredura lateral e perfilador de 

correntes por efeito doppler - ADCP) e uma embarcação pesqueira alugada no local. Os 

dados foram adquiridos simultaneamente para uma melhor correlação dos resultados. 

Adicionalmente foram coletados sedimentos de fundo sempre que os registros sonográficos 

indicavam diferentes texturas.  

 

2.3.1 Sonar de Varredura Lateral 

O sonar de varredura lateral compreende um sensor geofísico de alta resolução que 

permite o imageamento das feições subaquosas a partir da emissão de sinais acústicos no 

material sedimentar imageado (Figura 2.2). A reflexão desses sinais comporta-se de forma 

particular para diferentes tipos de sedimentos (fundo rochoso, grânulo, areia média, areia 

fina, lama, etc), dessa forma a coleta de amostras é essencial para correlação com os 

registros sonográficos. 
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Figura 2.2. Principio de funcionamento do sonar de varredura lateral 

(site: www.mar.mil.br/.../levhidrograficos/levanta.html, visitado em 12/09). 

 

O sonar de varredura lateral utilizado foi um 272-TD da Edgetech, operando a uma 

freqüência de 500 KHz e range de varredura de 50 metros. O sonar é conectado a partir de 

cabos a um processador que por sua vez conecta-se a um computador de mão permitindo o 

armazenamento e visualização dos dados em tempo real (Figura 2.3). O posicionamento do 

sensor sonográfico foi controlado a partir do Global Positioning System - GPS da marca 

Furuno (modelo GP-31), corrigidos com dados do Global Differential Positioning System - 

DGPS, também da marca Furuno (modelo GR-80). O GPS foi posicionado na popa da 

embarcação e o offset foi calculado a fim de corrigir as coordenadas extraídas.  

http://www.mar.mil.br/dhn/chm/levhidrograficos/levanta.html
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Figura 2.3. Equipamento utilizado no imageamento sonográfico. A) sonar de varredura lateral propriamente 

dito, ou “peixe”. O peixe é conectado por um cabo a um processador montado em uma caixa amarela (B), que 

por sua vez é ligado a um computador (D). O computador é conectado ao GPS (C) que auxilia na navegação e 

localização dos perfis. 

 

2.3.2 Perfilador de correntes por efeito Doppler - ADCP (Acoustic Doppler Current 

Profile) 

O ADCP consiste em um equipamento capaz de medir perfis de velocidade de 

correntes, velocidade e direção do barco em relação ao fundo (bottom track), direção das 

correntes, vazão do fluxo nas camadas do topo, meio e fundo e indicação da profundidade 

por meio do efeito Doppler. O efeito Doppler refere-se à mudança de freqüência do sinal 

transmitido pelo sensor, causada pelo movimento relativo entre o aparelho e o material em 

suspensão na água sob a ação do feixe das ondas sonoras (Figura 2.4). Como o material em 

suspensão se desloca na mesma velocidade da corrente aquosa, a magnitude do efeito 

Doppler é diretamente proporcional a essa velocidade. Medindo-se a freqüência dos ecos 

que retornam do material em suspensão e comparando-a com a freqüência do som emitido, 

o ADCP determina a velocidade da partícula e conseqüentemente da corrente da água. 
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Figura 2.4. Mudança de freqüência causada pelo efeito Doppler. Em A, é observada a transmissão do 

sinal acústico e em B as reflexões para os diferentes sedimentos em suspensão. 

 

O processamento do sinal refletido por esse equipamento pode ser realizado de três 

maneiras: pulsos incoerentes ou narrowband, processamento coerente pulso a pulso e 

dispersão do espectro ou processamento broadband.  O sistema RDI utilizado nesse 

trabalho adota os dois últimos processamentos que são definidos por comandos divididos 

em módulos de operação, determinados por programa de computador. A medida que o 

ADCP processa o sinal refletido pelas partículas em suspensão na água, divide a coluna 

d’água em um número discretos de segmentos na vertical que são denominados de células 

de profundidade ou bins (ANA & CPRM, 2006). 

Algumas informações adicionais também são gravadas pelo ADCP, como a 

temperatura da água, oscilação do barco, posicionamento, intensidade de energia acústica, 

etc. Valores de temperatura da água são muito importantes no cálculo da velocidade da 

água e do fundo, pois para a realização desses cálculos são necessários dados de velocidade 

do som na água. A velocidade do som na água por sua vez irá depender de valores de 

temperatura e salinidade. O ADCP não nos fornece valores de salinidade, desta forma é 

necessário inserir esses valores no equipamento (ANA & CPRM, 2006). 

Apesar desse equipamento ser bastante eficiente ele apresenta algumas limitações, 

pois nem toda a descarga é efetivamente medida. As velocidades que não são medidas são 

calculadas por extrapolação e interpolação e correspondem a áreas junto a superfície, perto 

do leito do rio e próximo da margem. Isso ocorre por questões técnico-operacionais 

relacionadas à profundidade em que o equipamento é colocado, à existência de "brancos" 

após a transmissão do sinal, à estrutura e ao comprimento do pulso de energia emitido pelos 
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seus transdutores e, finalmente, por efeitos causados pelo fundo (ANA & CPRM, 2006) 

(Figura 2.5 e 2.6). 

 

Figura 2.5. Modelo esquemático da área medida e calculada pelo ADCP em uma seção transversal 

(modificado de RDI, 2003). 

 

Figura 2.6. Forma do sinal emitido por cada transdutor do ADCP (modificado de RDI, 2003). 
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Para a realização dos trabalhos hidrodinâmicos no rio Açu foi utilizado um ADCP 

da marca RD Instruments, modelo Rio Grande com freqüência de 600 KHz. Esse 

equipamento é composto por 04 transdutores com ângulos de inclinação com a vertical de 

aproximadamente 20° (Figura 2.7 A). O ADCP foi instalado na lateral de uma embarcação 

pesqueira alugada para a realização desse trabalho e os transdutores ficaram submersos para 

baixo a 60 cm da lâmina d’água. O equipamento foi conectado a um computador portátil 

para a visualização dos dados em tempo real (Figura 2.7 B) e a alimentação de energia foi 

realizada a partir de uma bateria de automóvel de 12 Voltz (Figura 2.7 C). Em cada etapa 

de campo foram realizados 02 perfis transversais e 06 perfis longitudinais ao canal 

principal, o que permitiu imagear toda a área estudada durante um ciclo de maré semi-

diurno (vazante e enchente). 

O ADCP foi configurado da seguinte forma para os trabalhos no rio Açu: 

 

Configuração do Perfilador por efeito Doppler-ADCP  

Modo da água (WT Mode) 1 

Modo do fundo (BT Mode) 5 

Tamanho da célula (Bins) 50 cm 

Profundidade máxima 5 m 

Velocidade máxima da água 1.5m/s 

Velocidade máxima da embarcação 1.5m/s 
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Figura 2.7. Perfilador de correntes por efeito Doppler. Em A, é ilustrado o ADCP modelo Rio Grande 

utilizado para aquisição dos dados hidrodinâmicos com seus quatro transdutores acústicos, em B o 

computador utilizado para visualização e gravação dos dados em tempo real e em C o princípio de 

funcionamento do equipamento. 

 

2.3.3 Coleta de Sedimentos 

Os sedimentos foram coletados com o auxílio de um amostrador pontual do tipo 

Van-Veen (Figura 2.8) totalizando 07 amostras no leito estuarino. A localização do material 

sedimentar coletado foi determinada a partir das diferenças de textura observadas nos 

sonogramas, com o auxílio de um GPS Garmim com datum WGS-84 e Zona 24S. A 

amostragem permitiu a calibração destes registros sonográficos. Os sedimentos coletados 

em campo foram acondicionados em sacos plásticos, devidamente etiquetados. 
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Figura 2.8. Amostragem com draga pontual do tipo Van-Veen. A) Desenho esquemático da coleta de 

sedimento (Frazão, 2005), B) amostra coletada. 

 

2.4 Etapa de Processamento  

Os dados coletados foram processados e analisados no Laboratório de Geologia, 

Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental (GGEMMA/UFRN) utilizando softwares 

específicos. Para o tratamento dos dados sonográficos foram utilizados softwares como 

Discovery 4100 e o Sonar Wiz para realce de contraste, TVG (Time Variable Gain) e 

formação de um mosaico sonográfico (Sonar Wiz) (Figura 2.9). Os dados de ADCP foram 

processados no WinRiver Playback e extraídos em formato .xls para visualização em forma 

de gráfico.    

A 

B A 
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Figura 2.9. Processamento do mosaico sonográfico no sonar wiz. 

 

 Durante a análise dos dados hidrodinâmicos foram feitas observações nas medições 

em cada perfil, o que permitiu visualizar a área efetivamente medida, bad bins e bad 

ensembles (células que não passaram no controle de qualidade do equipamento durante a 

medição e entram no cálculo por extrapolação). Para validar a medição é necessário que os 

valores realmente medidos sejam de pelo menos 50%. Esse controle de qualidade dos dados 

foi calculado a partir da porcentagem do Q Medido (Measured Q) em relação ao Q Total. 

Além disso, fez-se necessário verificar se os bad ensembles e os lost ensembles juntos não 

sejam superior a 10% do total de ensembles da medição, pois estes vazios são calculados 

por extrapolação das verticais ou células próximas fazendo com que o valor medido 

diminua. A porcentagem de bad bins não deve ser superior a 25% (Gamaro, 2005) (Figura 

2.10). 
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Figura 2.10. Área de trabalho do software WinRiver para pós-processamento. 

 

2.5 Integração e Interpretação 

Esta etapa consiste na análise, integração e posteriormente interpretação dos dados 

sonográficos e hidrodinâmicos. Os dados de descarga líquida são integrados com as formas 

de leito identificadas na área de estudo durante dois períodos sazonais distintos: inverno e 

verão, tendo como produto final a elaboração dessa dissertação de mestrado. 

 

 

bad ensemble 

bad bins 



 



 

 

3.1. Introdução  

 O sistema estuarino do rio Açu está inserido no contexto geológico regional da 

Bacia Potiguar, Cretácea, recoberta por rochas e sedimentos cenozóicos. Essa região 

encontra-se tectonicamente sob influência principal do par conjugado de falhas Afonso 

Bezerra (NW-SE) e Carnaubais (NE-SW), compartimentando a bacia entre Ponta do Mel e 

Ponta dos Três Irmãos (Fonseca, 1996) (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Compartimentação do litoral setentrional e sistemas regionais de falhas de Afonso Bezerra e 

Carnaubais, integradas ao sombreamento dos dados SRTM (Fonseca, 1996 modificado por Valentim da Silva, 

2009). 

 

3.2. Contexto Geológico da Bacia Potiguar 

A Bacia Potiguar de idade Meso-Cenozóica repousa discordante sobre um 

embasamento Proterozóico. Essas rochas sedimentares estão recobertas por rochas da 

Formação Barreiras e sedimentos Quaternários (dunas, rochas praiais, terraços marinhos e 

aluvionares) (Figura 3.2). Essa Bacia encontra-se no extremo leste da margem equatorial 
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brasileira distribuindo-se nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Ocupa cerca de 

48.000 km² dos quais aproximadamente 55% encontram-se submersos (Pessoa Neto et al., 

2007).  

 

 

Figura 3.2. Mapa geológico simplificado a Bacia Potiguar (modificado de Farias, 1987). 

 

3.2.1. Origem e Evolução da Bacia Potiguar 

A Bacia Potiguar teve sua formação no início no Neocomiano e é correlata à 

evolução de esforços distensionais responsáveis pela separação do grande continente 

Gondwana, durante o Neojurássico, promovendo o afastamento das placas sul-americana e 

africana. Como conseqüências, foram formados os continentes africano e sul americano, 

bem como todas as bacias sedimentares de margem passiva, tanto no Brasil quanto na 

África (Bizzi et. al, 2003). 
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O preenchimento sedimentar desta bacia está intimamente relacionado a diferentes 

fases de sua evolução tectônica: duas fases de rifteamento (Rifte I e Rifte II), uma fase 

denominada como Pós-Rifte e a fase terminal (Pessoa Neto et. al, 2007).  

O primeiro estágio de rifteamento que vai do Neobarremiano até o Eobarremiano, é 

marcado por um regime tectônico de estiramento crustal, com altas taxas de subsidência 

mecânica do embasamento. O desenvolvimento de falhas nesta fase, em sua maioria 

normal, definiu meio-grábens assimétricos e altos internos de direção geral NE-SW. Estes 

grábens foram preenchidos por depósitos lacustrinos, flúvio-deltáicos e fandeltáicos que 

constituem a Formação Pendência. A ocorrência de sedimentos desta fase na porção 

submersa da bacia está restrita ao prolongamento do rifte emerso na direção NE, sendo 

pouco amostrada por poços devido à grande profundidade (Pessoa Neto et. al, 2007). 

A fase Rifte II (Neobarremiano/ Eo-Aptiano) é caracterizada pela implantação de 

regime transcorrente/transformante ao longo da futura margem equatorial, causando uma 

mudança na cinemática do rifte. Nesta bacia, este evento provoca um deslocamento do eixo 

de rifteamento para a sua porção submersa, ao mesmo tempo causa levantamento e erosão 

na porção emersa, formando uma ombreira. O registro sedimentar nesta fase é restrito à 

porção submersa, onde foram depositados os sedimentos da parte mais superior da 

Formação Pendência e as cunhas clásticas que representam a Formação Pescada (Pessoa 

Neto et. al, 2007).  

A fase Pós-Rifte (Aptiano-Albiano) é marcada pela passagem gradativa de sistemas 

deposicionais continentais para marinhos, sendo comprovada pela análise de dados 

geoquímicos e bioestratigráficos (Soares et. al, 2003). O regime tectônico é marcado pela 

subsidência térmica que sucede ao evento de afinamento litosférico e crustal (fase Rifte). 

Os sedimentos depositados nesta fase são dominados por sistemas deposicionais flúvio-

lacustres, constituída por sedimentos transicionais da Formação Alagamar. O evento de 

máxima transgressão ocorre sobreposto a folhelhos pretos e calcilutitos ostracoidais, 

amplamente distribuídos na bacia, que foram interpretadas como o primeiro registro de 

ingressão marinha e depositadas em ambiente lagunar restrito (sabkha), durante período de 

clima árido (Pessoa Neto et. al, 2007). Dados geoquímicos e bioestratigráficos (presença de 

dinoflagelados) sugerem que a primeira incursão marinha na bacia tenha ocorrido nesta 

idade (Soares et. al, 2003).  
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O terceiro estágio evolutivo corresponde à fase terminal ou drifte, que iniciou no 

Albiano, e foi marcada por uma ampla sedimentação marinha. Os sedimentos depositados 

foram divididos em duas seqüências, denominadas transgressiva e regressiva (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3. Modelos deposicionais propostos por Bertani et. al., (1990) para o terceiro estágio deposicional 

ocorrido na Bacia Potiguar. 

A sequência marinha transgressiva de idade eoalbiana-eocampaniana compreende 

depósitos fluviais a marinhos, representados pelos sedimentos siliciclástico das Formações 

Açu (porção proximal) e Quebradas (distal), além de depósitos carbonáticos marinhos rasos 

(Formação Ponta do Mel). O máximo transgressivo se deu entre o Cenomaniano e o 

Turoniano, marcado pela deposição de uma seção de folhelhos contínuos na porção 

submersa e pelo afogamento dos sistemas fluviais e estuarinos na porção emersa. É 

implantada uma plataforma/rampa carbonática dominada por maré (Formação Jandaíra), 

com sedimentos mais novos de idade eocampaniana. 

A segunda seqüência deposicional constitui uma unidade regressiva ou 

progradacional, que ocorreu entre o Neocampaniano e o Holoceno e foi marcada por 

sistemas deposicionais costeiros-plataforma-talude-bacia (Pessoa Neto, 2003), atuantes 

logo após um forte evento erosivo no Neocampaniano. Seus sistemas deposicionais estão 

preservados quase exclusivamente na porção submersa, em especial aqueles depositados do 

Cretáceo Superior ao Paleógeno. Os únicos registros aflorantes dessas seqüências na porção 

emersa ocorrem sob a forma de leques costeiros proximais de idade miocênica. As 

seqüências regressivas representam o registro estratigráfico na bacia entre o 

Neocampaniano e os dias atuais, compreendendo rochas das Formações Barreiras, Tibau, 

Guamaré e Ubarana (Pessoa Neto et. al, 2007). 
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Três eventos magmáticos principais são identificados na Bacia Potiguar: Rio Ceará-

Mirim, Cuó e Macau. O evento conhecido como Formação Rio Ceará-Mirim ocorre na 

forma de diques diabásicos com forte orientação E-W no embasamento adjacente à borda 

sul da bacia, estando relacionado à gênese do rifte. O evento magmático conhecido como 

Formação Serra do Cuó ocorre como derrames de basalto com tendência alcalina. E, o 

terceiro evento magmático conhecido como Formação Macau, ocorre intercalado a 

sedimentos da seqüência regressiva e no embasamento adjacente à bacia, sendo datados 

pulsos no Eoceno/Oligoceno onde seu constituinte principal são basaltos (Pessoa Neto et. 

al, 2007).  

 

3.3. Geologia Local 

Para caracterização geológica da área de estudo foram utilizados trabalhos 

desenvolvidos por Silveira (2002), Grigio (2003), Souto (2004), Angelim et al. (2006), 

Bezerra et al. (2006), De Barros Pereira (2008) e Valentim da Silva (2009). As unidades 

litológicas identificadas variam de idades cretáceas a quaternárias, sendo compostos por 

rochas e sedimentos da Formação Jandaíra, Formação Tibau, Formação Macau, Formação 

Barreiras, Formação Potengi, depósitos aluvionares antigos e recentes, depósitos flúvio-

lacustrinos e flúvio-marinhos (caracterizado pela planície de inundação do rio Açu), 

depósitos de mangue, depósitos eólicos vegetados e não vegetados, depósitos litorâneos de 

praia e bancos arenosos (Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Mapa Geológico simplificado da área de estudo (Angelim et al. 2006, modificado por Souza, 

2008). 

Nesse trabalho serão descritos os depósitos aluvionares antigos e recentes, depósitos 

flúvio-lacustres, flúvio-marinho, depósitos de mangue, depósitos de dunas vegetadas e não 

vegetadas e depósitos litorâneos de praia. 

 Depósitos aluvionares antigos: Trabalhos realizados por Fonseca (1996) e Aquino 

(2006) permitiram identificar terraços fluviais dos vales mais antigos mapeados na 

margem esquerda do Rio Açu. A medida que o Rio Açu migrava para leste, eram 

deixados os registros da capacidade e competência de seu fluxo e transporte 

sedimentar, de maneira que os sedimentos que constituem os terraços são 

proporcional e relativamente mais jovens na medida que se aproximam do atual 

canal principal do Rio Açu. Consistem em conglomerados polimíticos com matriz 

ferruginosa de coloração avermelhada e arenitos avermelhados de granulometria 

média a grossa, com grãos sub-arredondados a sub-angulosos e mal selecionados.  
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 Depósitos aluvionares recentes: Ocorrem ao longo dos canais fluviais presentes na 

área na forma de sedimentos arenosos e argilo-arenosos, dependendo das condições 

de energia durante sua deposição. Os depósitos de Canal apresentam textura média a  

grossa (Valentim da Silva, 2009).  

 Depósitos flúvio-lacustrinos: Ocorrem na área ao longo de bordas de lagoas, 

principalmente na porção SW da área na Lagoa de Alagamar. São formados por 

material síltico-argiloso provenientes de transbordamento com deposição sob baixa 

energia. 

 Depósitos flúvio-marinhos: Estes depósitos correspondem às áreas úmidas 

inundáveis que sofrem influência da maré nas áreas abrigadas por pontais arenosos 

entre os canais estuarinos do Rio Açu e Rio dos Cavalos (Figura 3.5) e, como 

feições circulares ou irregulares observadas na porção interior das florestas de 

manguezais, podendo neste caso estar relacionadas a desmatamentos. Os depósitos 

flúvio-marinhos na área estão intensamente ocupados pelas indústrias salineiras e de 

carcinicultura. Ao longo da faixa litorânea protegida ocorrem bancos argilosos e 

areno-argilosos total ou parcialmente submersos que são de grande importância para 

o contexto morfodinâmico da área, conforme estudos que vêm sendo desenvolvidos 

na área. Tais estudos buscam entender a estabilidade destas áreas lamosas que são 

consideradas como fase inicial do processo de formação de ilhas barreiras, uma vez 

que a base da coluna estratigráfica da ilha barreira apresenta bancos lamosos com 

presença de ostras, sobre os quais os sedimentos arenosos são depositados 

(Valentim da Silva, 2009). 
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Figura 3.5. Vista aérea da foz do rio Açu e rio dos Cavalos com a formação de pontal arenoso (Foto: 

Helenice Vital, outubro de 2009). 

 Depósitos de Mangue: Segundo Angelim et al. (2006), os depósitos rasos de 

intermaré no rio Açu são constituídos por lamas arenosas plásticas, não adensadas e 

bioturbadas, contendo restos de vegetais em decomposição, recobertos pela 

vegetação característica.  

 Depósitos de Dunas Vegetadas: Segundo Angelim  et al. (2006), os depósitos são 

constituídos por areias quartzosas de granulação fina a média, bem selecionadas, 

com presença de siltes e  argilas pedogenéticas, formando dunas eólicas do tipo 

barcana, barcanóide  e parabólica fixadas por vegetação, impedindo assim a sua 

migração (Figura 3.7). Estes depósitos em alguns casos ocorrem sobre antigas ilhas 

barreiras ao longo de toda a área. 

 Depósitos de dunas não-vegetadas: Dunas eólicas costeiras são formadas onde 

existe grande suprimento de sedimento arenoso, formada por granulometria fina, 

ventos constantes capazes de movimentar o material sedimentar e um local 

apropriado onde estas podem se acumular. Os depósitos de dunas não-vegetadas são 

constituídas por areias esbranquiçadas de granulometria fina a média, bem 

selecionadas, sobrepostas aos depósitos eólicos vegetados, ou recobrindo ilhas 
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barreiras (Valentim da Silva, 2009). Segundo Barreto et al. (2004) o contato entre as 

dunas movéis e fixas é marcado por uma mudança brusca na coloração e textura das 

dunas. As dunas móveis com maior expressividade estão situadas na porção NW nas 

proximidades da cidade de Porto do Mangue (Figura 3.8).  

 Depósitos Litorâneos: Os depósitos litorâneos de praia são caracterizados por 

areias esbranquiçadas de granulação fina a grossa, quartzosas, bem selecionadas, 

limpas, ricas em bioclastos e por vezes em minerais pesados, que ocorrem na zona 

de estirâncio, paralelamente a linha de costa, sendo submetidos a um constante 

retrabalhamento devido aos processos costeiros marinhos e eólicos (Valentim da 

Silva, 2009; Souto, 2004; Angelim,  et al., 2006).  

 

3.4. Aspectos Geomorfológicos 

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

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

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

de sedimentos carreados pelos rios e oceano (Amaro et al, 2002). 

 A área de estudo encontra-se no litoral NE do Brasil definido por Silveira (1964) e 

Xavier da Silva (1973) como Costa Semi-árida Sul, que se estende da Ponta de Itapagé/CE 

ao Cabo Calcanhar/RN. A linha de costa apresenta direção NW até o município de 

Macau/RN, onde assume a direção EW até o cabo Calcanhar. Nas adjacências da área de 

estudo foram descritos dois grandes domínios geomorfológicos: o Domínio Interior e o 

Domínio Estuarino-Litorâneo. A região interior dos tabuleiros costeiros é marcada por 

relevo tabular de baixa inclinação para o litoral, cotas baixas e dissecadas. Na zona entre os 

tabuleiros e a faixa litorânea, a confluência anastomosada do sistema de drenagem favorece 

o desenvolvimento da extensa planície de inundação flúvio-marinha, intercalada com 

depósitos de canais de maré e de transbordamento (Amaro et al.,2002). 

 

 



 



 

 Nesse capítulo serão explorados os resultados hidrodinâmicos e sonográficos 

adquiridos no período de inverno (chuvoso) e verão (seco) para o ano de 2009 no estuário 

do rio Açu, Macau-RN a fim de quantificar as forçantes hidrodinâmicas e entender os 

processos sedimentares atuantes nessa região. 

   

4.1. Análise dos dados hidrodinâmicos para o estuário do rio Açu 

 Os dados hidrodinâmicos foram adquiridos em um ano de intensa precipitação 

pluviométrica, o que permitiu significativo aumento nos cursos fluviais e 

conseqüentemente no transporte e remobilização de sedimentos. Devido a isso, entende-se 

que as condições climáticas da região, associadas às forçantes hidrodinâmicas (vazão, 

velocidade do fluxo, direções das correntes) são extremamente importantes na avaliação do 

ambiente de modo geral.  

 A fim de quantificar esses parâmetros foram realizados perfis transversais e 

longitudinais ao canal principal do rio Açu nos períodos de inverno e verão. Os dados de 

descarga fluvial (Qf), velocidades e direções de correntes foram explorados de forma 

comparativa, o que permitiu observar comportamento divergente do curso fluvial em uma 

escala diária (variação de maré semi-diurna) ou mesmo em uma escala sazonal (inverno e 

verão). 

4.1.1. Perfis Transversais 

 Perfis transversais localizados a montante da área de estudo (próximo a cidade de 

Macau) e na região de foz (Figura 4.1) foram selecionados a fim de quantificar a vazão (Qf) 

nos períodos de inverno (maio) e verão (novembro) correspondentes ao ano de 2009. 

Adicionalmente foram analisados dados de velocidade e direção das correntes, bem como 

sua correlação com a maré semi-diurna (enchente e vazante). Na realização desse trabalho o 

barco seguiu uma trajetória reta de uma margem a outra do curso d’água (Figura 4.2). 

 As médias das vazões para os perfis transversais localizados a montante da área de 

estudo para o período de inverno apresentaram valores mínimos de 261m³/s e valores 
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máximos -514 m³/s, enquanto no período de verão os valores mínimos foram 295m³/s e 

máximos de -348m³/s (Figura 4.3).  

 

 

Figura 4.1. Mapa de localização dos perfis transversais com ADCP no rio Açu. 

 

 

Figura 4.2. Modelo esquemático da trajetória realizada durante o perfil transversal na área de estudo. 
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Figura 4.3. Média da descarga líquida para o inverno e verão na porção a montante. 

  Perfis transversais adquiridos na região de foz permitiram identificar valores de 

vazão que variaram entre 161 m³/s e 59m³/s no período de inverno para as marés vazante e 

enchente respectivamente. No período de verão apenas foram validados os dados extraídos 

do perfil realizado durante a maré vazante o que não permitiu correlacionar os dados da 

maré enchente para a mesma área. Desta forma foram identificadas vazões médias de -

79m³/s para os perfis realizados na maré vazante para o período de verão. Ao correlacionar 

as vazões medidas nos dois períodos durante a maré vazante pode-se observar maior 

descarga fluvial na região de foz para o período de inverno, o que faz com que haja maior 

transporte de sedimentos fluviais para a plataforma marinha nesse período (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4. Média de descarga líquida para o inverno e verão na região de foz. 
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 As velocidades de corrente para os perfis transversais a montante variaram entre 

0,388m/s e 0,482 m/s no período de inverno (Figura 4.5) e 0,351m/s até 0,514m/s no verão 

(Figura 4.6). As médias das velocidades obtidas em cada perfil obtiveram maiores 

resultados durante a maré vazante, tanto no período de inverno quanto no período de verão. 

Valores de direção de corrente medidos para os perfis transversais a montante durante o 

mês de maio (inverno) permitiram identificar azimutes enquadrados no sentido NW nas 

duas marés semi-diurnas (vazante e enchente) enquanto para a mesma área no mês de 

novembro (verão) os valores variaram entre NW (vazante) e SE (enchente) (Figura 4.7 A). 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Perfis acústicos de intensidade de fluxo da seção transversal a montante no período de inverno 

para a maré vazante e enchente. Em A e B tem-se o perfil de velocidade de corrente e em C e D o 

deslocamento da embarcação e a direção média da corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Perfis acústicos de intensidade de fluxo da seção transversal a montante no período de verão para 

a maré vazante e enchente. Em A e B tem-se o perfil de velocidade de corrente e em C e D o deslocamento da 

embarcação e a direção média da corrente. 
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 Dados hidrodinâmicos adquiridos na região de foz permitiram observar mudanças 

na intensidade e direção das correntes em relação aos valores medidos ao longo de todo o 

estuário. Foram identificadas direções de corrente com sentido NE tanto para o inverno 

quanto para o verão (Figura 4.7 B) e velocidades com maiores intensidades variando entre 

0,754m/s e 1,06m/s. As maiores intensidades de velocidade foram medidas no período de 

inverno. Um gráfico com os valores de velocidade e direção da corrente para os períodos de 

inverno e verão foi gerado para melhor visualização e seguinte comparação de todos os 

dados hidrodinâmicos transversais (montante-mont. e foz) medidos na área de estudo 

(Figura 4.8). 

 

 

Figura 4.7. Direção de corrente durante o período de inverno e verão para os perfis transversais realizados a 

montante da área de estudo (A) e na região de foz (B). 
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Figura 4.8. Parâmetros de velocidade x direção de correntes para os perfis transversais medidos na foz e a 

montante (mont.) da área. 

 

4.1.2. Perfis Longitudinais 

 

A partir dos perfis longitudinais realizados ao longo da área de estudo foi possível 

observar significativa variação das velocidades de corrente. As mudanças das velocidades 

estão principalmente associadas as mudanças nas marés semi-diurnas (vazante e enchente). 

Além disso, regiões extremamente rasas ou com mudança rápida de profundidade em 

decorrência da presença de bancos arenosos ou mesmo depressões contribuem para o 

aumento dos bad ensembles no registro, o que impede na maioria dos casos a medição local 

dos parâmetros hidrodinâmicos (Figura 4.9). Mas de uma forma geral pôde-se perceber que 

as maiores velocidades de corrente estão associadas as maiores profundidades do fundo 

(Figura 4.10). 
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Figura 4.9. Ausência de dados devido a irregularidade do fundo. 

 

 

Figura 4.10. Perfil de velocidade de corrente versus a profundidade do leito adquirido a partir do ADCP. 

 

Na área de estudo foram totalizados 06 perfis longitudinais, sendo realizados 

durante o período de inverno e durante o período de verão (Figura 4.11).  

 

Figura 4.11. Localização dos perfis longitudinais. 

maior profundidade/velocidade menor profundidade/velocidade 

depressão 
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Os dados coletados no mês de maio/09 (inverno) apresentaram os maiores valores 

de velocidade média de corrente, com valores mínimos de 0,482m/s e máximos de 

0,982m/s. As direções de corrente para esse mesmo período foram predominantemente NW 

(Figura 4.12). 

No período de novembro/09 (verão) a velocidade de corrente diminuiu 

significativamente com valores médios variando entre 0,322m/s e 0,664m/s. Nesse período 

foi possível diagnosticar o momento de estofa de maré enchente, durante a virada da maré 

vazante para enchente. A estofa de maré corresponde ao momento de calmaria entre uma 

maré e outra, onde o efeito dinâmico da forçante de maré é nulo. Esse momento de estofa 

foi diagnosticado a partir da visualização de um valor de velocidade de corrente 

extremamente baixo, esse valor é de aproximadamente 0,04m/s (Figura 4.13). Valores de 

direção de correntes variaram entre a maré semi-diurna de vazante e enchente, onde as 

direções NW ocorrem exclusivamente na maré vazante e as direções SE na maré enchente 

como pode ser observado no gráfico abaixo (Figura 4.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.12.  Direção de corrente durante o período de inverno e verão para os perfis longitudinais realizados 

ao longo da área de estudo. 
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Figura 4.13. Gráfico correlacionando valores de velocidade e direção de correntes para o período de verão/09. 

 

4.2. Caracterização das Formas de Leito 

 As formas de leito resultam da interação entre a água ou vento e o substrato 

sedimentar. Os sedimentos começam a movimentar-se no momento em que a resistência 

natural ao movimento é vencida, possibilitando assim a formação das primeiras estruturas 

de fundo. Desta forma, o desenvolvimento das formas de leito encontra-se relacionado a 

três parâmetros principais: granulometria do material sedimentar, profundidade do fluxo e 

sua respectiva velocidade, onde a extensão e características do fundo são produto direto do 

balanço existente entre a erosão e deposição em diferentes partes do leito (Della Fávera, 

2001). Segundo Ashley (1990), as grandes formas de leito são geradas em ambientes 

arenosos recentes que tenham profundidade maior que 1m, com granulometria superior a 

0,15mm (areia muito fina) e velocidades de correntes médias maiores que 0,4 m/seg 

(Figura 4.14). 

 

 

 

 

Estofa de Enchente 
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Figura 4.14. Campos de estabilidade das formas de leito identificadas a partir da relação entre o diâmetro 

médio do grão e a velocidade média da corrente (Ashley, 1990). 

 Os regimes de fluxo irão depender do número de Froude correspondente para cada 

forma de leito gerada, podendo ser caracterizado como regime de fluxo inferior ou superior. 

As camadas planas, ondulações e campo de dunas são formados em regime de fluxo 

inferior. Quando a velocidade do fluxo for aumentada, até que o número de Froude atinja 

valores superiores a 1 as macrondulações (dunas) desaparecem, e a superfície torna-se 

plana novamente. Quando a velocidade é superior à necessária para a formação do leito 

plano com movimentação do material, formam-se as chamadas antidunas. 

 O estudo das formas de leito em ambientes estuarinos é extremamente interessante 

para compreender as variações hidrodinâmicas a que este ambiente foi submetido, como 

variações das correntes de maré em relação ao seu ciclo de maré enchente e vazante, e tipo 

de material sedimentar existente. 

 No estuário do rio Açu foram identificados três principais formas de leito que estão 

em sua maioria enquadrados em um regime de fluxo inferior: leito plano, marcas onduladas 

(ripples) e Dunas (2D e 3D) (Rocha, 2008; Rocha et. al, 2009) (Figura 4.15).  As feições de 
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fundo identificadas na área foram correlacionadas com dados hidrodinâmicos coletados no 

mesmo período de campo e encontram-se a profundidades variando de 2 a 5 metros.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Formas de leito identificadas na área de estudo. Dunas de crista sinuosa (A) e dunas de crista reta 

(B) de médio comprimento de onda. Ripples foram identificadas nas figuras C e D. As ripples em C estão 

sobrepostas a bancos arenosos. Em D o mapa de localização das figuras A-1. B-2 e C-3. 
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4.2.1. Perfis Transversais 

Registros sonográficos adquiridos nos perfis transversais (Figura 4.1) a montante da 

área de estudo permitiram identificar formas de leito distintas para o período de inverno e 

verão. Em maio/09 (inverno) foi possível visualizar a existência de um expressivo campo 

de dunas no canal principal do estuário (próximo a cidade de Macau) (Figura 4.16). Nessa 

região do canal a profundidade média é de 5,20m, velocidade de corrente em torno de 

0,5m/s e direção variando entre 260° e 333°Az (NW). Porém, ao observar dados extraídos 

durante o período de verão para a mesma área nota-se a ausência das grandes formas de 

leito (Figura 4.17). Sedimentos amostrados nessa porção da área de estudo foram 

classificados granulometricamente como areia fina.  A explicação para a mudança de fundo 

sazonal deve-se provavelmente ao aumento do fluxo da corrente no período de inverno 

prolongado. Esse aumento da intensidade permitiu a destruição das formas de leito, o que 

resultou em um leito plano enquadrado em um regime de fluxo superior. 

 

 

  

 

Figura 4.16. Sonograma do perfil transversal-inverno 

próximo a cidade de Macau mostrando a presença de 

campo de dunas. 
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5.2.2. Perfis Longitudinais 

 Perfis longitudinais realizados durante o período de inverno e verão no ano de 2009 

permitiram identificar várias formas de leito: fundo plano, ripples e dunas que se repetem 

ao longo de toda área. Ao correlacionar esse dados sonográficos foi possível observar que 

muitas formas de leito identificadas no inverno foram modificadas ou destruídas devido ao 

aumento significativo do regime fluvial no inverno prolongado, além disso outras formas 

foram geradas nesse hiato de tempo, mostrando ser uma área de intensa mudança 

morfológica em função principalmente da variável climática, fazendo com que 

sazonalmente a área mude de um regime de fluxo inferior para superior.  

 Adicionalmente foram encontradas depressões (Figura 4.18) e canais secundários 

em algumas porções da área com velocidades médias de corrente de aproximadamente 

0,6m/s.  

 

 

Figura 4.17. Sonograma do perfil transversal-verão 

próximo a cidade de Macau mostrando a ausência do 

campo de dunas. 
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Figura 4.18. Pequena depressão visualizada a partir de registro hidrodinâmico (A) e sonográfico (B e C- para 

o inverno e verão respectivamente) no canal do rio Açu. Em D a localização do registro. 

  

 Foram observadas em muitas porções da área de estudo remobilização de 

sedimentos evidenciada pela mudança do padrão morfológico de fundo em dados 

adquiridos no verão e no inverno para a mesma área. Dunas com médio comprimento de 

onda desapareceram seis meses após a primeira aquisição (Figura 4.19). 
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Figura 4.19. Dunas de médio comprimento de onda identificadas no período de inverno (A e C) foram 

destruídas e/ou remobilizadas a partir de registros adquiridos no verão (B e D). Em E tem-se a localização dos 

registros (A e B- 7; C e D-6).  
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Bancos arenosos com comprimento de 36 m medidos durante o inverno diminuíram sua 

extensão para 23m durante o verão (Figura 4.20). Além disso, outros bancos arenosos 

identificados em registros sonográficos durante o inverno foram destruídos, o que 

ocasionou na remobilização de material arenoso durante o verão. 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B C 

A 

Figura 4.20. Banco arenoso visualizado a partir do registro hidrodinâmico (A). Em B e C registro 

sonográfico para o inverno e verão respectivamente. 
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4.3- Análise sedimentológica 

 A origem dos sedimentos que chegam a região estuarina é variada, englobando 

desde a bacia de drenagem, a plataforma continental, erosão dentro do próprio corpo 

estuarino e sedimentos oriundos de atividades biológicas. A natureza das fácies 

sedimentares característica desse tipo de ambiente de sedimentação é então controlada pela 

quantidade de sedimentos disponíveis, pela interação dos processos hidrodinâmicos e pela 

geomorfologia de fundo. 

 Como resposta as mudanças morfológicas sazonais identificadas na área de estudo 

foram levados em consideração parâmetros sedimentológicos adquiridos durante as 

atividades de campo para obtenção dessa dissertação (Figura 4.21). 

 

Figura 4.21. Distribuição das principais fácies sedimentares na foz do rio Açu baseada na classificação de 

Freire et. al, 1997, modificado de Vital et al 2005. 

 

Sabe-se que sedimentos lamosos coesos são mais resistente a erosão que sedimentos 

arenosos, porque após a compactação, mais energia é requerida para mover o sedimento 
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coeso devido a forte ligação criada entre as partículas. O canal principal do estuário do Açu 

é composto em sua maioria por sedimentos arenosos de granulação fina a média, estando os 

sedimentos lamosos coesos situados nas margens do estuário. As formas de leito 

identificadas a partir de registros sonográficos encontram-se em sua maioria no canal 

principal do estuário e podem ser destruídas devido a fácil mobilidade de sedimentos 

arenosos, principalmente em situações atípicas de inverno rigoroso o que permite mais 

fluxo e consequentemente mais remobilização de sedimentos que poderá promover a 

destruição  e/ou modificação das formas de leito.  

 Ao correlacionar a velocidade de fluxo com o diâmetro das partículas sedimentares 

pode-se entender os processos de erosão, transporte, deposição e compactação que constitui 

fenômenos comuns no ciclo sedimentar. No estuário Açu a velocidade média de fluxo é de 

aproximadamente 0,5m/s e as partículas sedimentares medidas variaram entre 0,3 e 2 mm 

como pode ser observada na figura 4.22. 

 

 
Figura 4.22. Processo de erosão, transporte e deposição de sedimentos em função da velocidade do fluxo e do 

diâmetro das partículas sedimentares para o rio Açu (Hsü, 2004).    



 



 
5.1. Introdução 

Estuários são ambientes costeiros de vida efêmera no tempo geológico, derivados 

do afogamento da linha de costa em função da elevação relativa do nível do mar. Esses 

ambientes parálicos são encontrados em qualquer condição de clima e maré, sendo mais 

bem desenvolvidos nas planícies costeiras de médias latitudes. A última transgressão 

marinha do Holoceno provocou à inundação dos vales fluviais dando origem a maioria dos 

estuários atuais (Silva et al., 2004).  

Estuários podem ser definidos de várias formas e de acordo com o ponto de vista do 

pesquisador. Trabalhos de definição e classificação dos estuários realizados por Pritchard 

(1955 e 1967) permitiram definir o estuário no ponto de vista oceanográfico como sendo 

“Corpo de água costeiro semi-fechado, com uma livre ligação com o oceano aberto, no 

interior do qual a água do mar é mensuravelmente diluída pela água doce oriunda da 

drenagem continental”. Porém, Dalrymple et al., 1992, redefiniu estuários segundo os 

aspectos relacionados à sedimentação, o que enquadra-se em um contexto mais geológico 

onde diz que estuários são vales fluviais inundados, os quais recebem sedimentos de fontes 

fluviais e marinhas, contendo fácies influenciadas pela maré, ondas e processos fluviais. 

Dalrymple et al., 1992 consideram que o estuário ocuparia uma área que vai desde a 

desembocadura do rio (salinidades entre 30-35psu) até as regiões mais a montante (rio 

acima) onde a salinidade da água é de até 0,1 psu (Figura 5.1). Com o passar dos anos, 

foram desenvolvidos vários critérios de classificação desses ambientes costeiros, a partir de 

características como: salinidade, processos físicos (processos de maré, ventos e ondas), 

características geomorfológicas da bacia ou padrão de circulação estuarino. 

 

CAPÍTULO 5 
 

Classificação do Estuário Açu 
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Figura 5.1. Em A tem-se a representação esquemática da definição de um estuário de acordo com Pritchard 

(1967) e Dalrymple et al. (1992). Em B a distribuição esquemática dos processos físicos atuantes em um 

estuário resultando na zonação de fácies ternárias. 

 

5.2. Classificação 

Nos últimos anos, surgiram várias propostas de classificação para os estuários que 

tomam como base a interação entre o prisma de maré e a descarga de água fluvial que são 

responsáveis pela geração dos diferentes tipos de circulação, processos de mistura, 

morfologia e sedimentação em cada estuário. Baseado na interação dessas duas vertentes o 

estuário pode ser subdividido em zona estuarina fluvial (salinidade <1psu, com pouco 

efeito da maré), zona estuarina média (variação de salinidade de 1 a 35psu e onde ocorre 

intensa mistura entre água oceânica e água fluvial) e zona estuarina costeira ou 

desembocadura (salinidade coincide com a salinidade oceânica). 
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De acordo com a classificação de Pritchard (1967) e Fairbridge (1980) com base em 

características geomorfológicas os estuários podem ser agrupados em quatro tipos: planície 

costeira, fiorde, formado por barras e por outros processos (deltas, falhas tectônicas, 

erupções vulcânicas, tremores e deslizamento de terra) (Figura 5.2). O estuário do rio Açu 

enquadra-se no tipo de estuário de barreira (Figura 5.2- tipo 04). Estuários desse tipo são 

fechados ou parcialmente fechados por barreiras arenosas. Além disso, estuários 

classificados como estuário de barreira ocorrem em regiões influenciadas por ondas ou de 

energia mista (ondas e marés) e tendem a ocorrer regimes micro a mesomaré. As barreiras 

de curta extensão observadas na área do Açu evidenciam o caratér mesomaré e energia 

mista desta região (Figura 5.3).   

Enquadrando-se nas características de um estuário do tipo barreira, o estuário Açu 

apresenta baixas profundidades (máxima profundidade 5m), a geometria do fundo na seção 

transversal é geralmente em forma de V assimétrica (Figura 5.4) e os sedimentos finos 

(argila e silte) são depositados geralmente nas margens do estuário enquanto o material 

mais grosso (areia fina e média) no canal principal onde apresenta maior energia para 

transportar e depositar sedimentos grossos.  

Trabalhos desenvolvidos anteriormente na área de estudo (Silva, 1991) permitiram 

identificar que a estratigrafia holocênica mostra uma seqüência transgressiva de 

sedimentação lagunar restrita, lagunar e face litorânea (shoreface) seguida por uma 

seqüência regressiva de sedimentos lagunares, planície de maré e fluvial protegidos por 

ilhas barreiras e pontais arenosos costeiros. Uma visão tridimensional da distribuição 

vertical e lateral dos sistemas de sedimentação e suas principais subfacies propostas por 

Silva (1991) é apresentada esquematicamente na Figura 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rocha, A.K.R. 2010                                                                      Capítulo 5: Classificação do Estuário Açu 

                                 Caracterização  Morfodinâmica do Estuário do Rio Açu, Macau-RN   62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Tipos fisiográficos de estuário (adaptado de Fairbridge, 1980). Em detalhe o estuário do tipo 

barreira costeira (tipo 04) que é o mais apropriado para o estuário Açu.   
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Figura 5.3. Foto aérea da foz do rio Açu mostrando os pontais arenosos. Foto:H.Vital 

(outubro/2009). 

 

 

Figura 5.4. Mapa batimétrico do estuário do Açu (A) com a localização do perfil batimétrico 

transversal ao canal mostrando a configuração do canal principal em detalhe na figura B (modificado de 

Rocha, 2008).  

Rio Açu 

Rio Cavalos 

Pontal 

Arenoso 

Salinas 

Pontal 

Arenoso 

A 

B 



Rocha, A.K.R. 2010                                                                      Capítulo 5: Classificação do Estuário Açu 

                                 Caracterização  Morfodinâmica do Estuário do Rio Açu, Macau-RN   64 
 

 

 

 

Figura 5.5. Bloco-diagrama mostrando a distribuição dos principais depoósitos sedimentares na foz do rio 

Açu. (Silva 1991). Modelo sem escala 

 

De acordo com trabalhos desenvolvidos por Dalrymple et al. (1992) e de Reison 

(1992), os estuários em geral se caracterizam nas porções proximais pelo aporte fluvial. 

Quando esse aporte é alto, deltas de desembocadura de baía podem ser formados e quando 

este aporte fluvial é baixo e a intensidade de maré é alta, os canais fluviais se tornam 

progressivamente influenciados pela maré e se transformam corrente abaixo, em canais de 

maré. A região de desembocadura desses estuários pode ser dominada por processos de 

marés ou ondas.  
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Em relação a esses processos físicos atuantes nos estuários, o estuário do Açu está 

inserido regionalmente em um ambiente de mesomaré com marés máximas de 3,3 m. A 

atuação de processos de maré em conjunto com processos de onda faz com que este 

estuário seja classificado como um estuário de energia mista. Isso foi constatado devido a 

presença de pontais arenosos paralelos a linha de costa na região de foz, característico de 

ambientes dominados por processos de ondas, e bancos arenosos alongados perpendiculares 

a linha de costa, característicos de ambientes dominados por processos de marés 

encontrados na área de estudo. 

Valores de velocidade de corrente obtidos neste estudo para o estuário do rio Açu 

mostraram variações ao longo da área durante um período de maré semidiurna, onde na 

porção mais a montante as velocidades de corrente são moderadas a baixa (0,3 a 0,5m/s), 

porém na região de foz essa velocidade tende a aumentar (0,7- 1,2m/s) devido a influencia 

da maré em diferentes períodos sazonais. 

 

 



 



6.1. Conclusões 

Estuários são ambientes costeiros de vida efêmera no tempo geológico, derivados 

do afogamento da linha de costa em função da elevação relativa do nível do mar. Esses 

ambientes parálicos são encontrados em qualquer condição de clima e maré, sendo mais 

bem desenvolvidos nas planícies costeiras de médias latitudes. A última transgressão 

marinha do Holoceno provocou à inundação dos vales fluviais dando origem a maioria dos 

estuários atuais (Silva et al., 2004). O trabalho desenvolvido no estuário do rio Açu 

permitiu a caracterização morfodinâmica a partir de perfis transversais e longitudinais 

realizados ao longo do canal estuarino. Foram levados em consideração os fatores 

climáticos atuantes na área em um ano de precipitação pluviométrica atípica, para o período 

de inverno (maio/09) prolongado e verão (novembro/09). 

Forçantes hidrodinâmicas evidenciadas a partir de valores de descarga fluvial (Qf), 

velocidade e direção de correntes permitiram identificar que no período de inverno a área 

de estudo recebeu grande volume de água decorrente principalmente da descarga fluvial e 

da intensa precipitação (P) pluviométrica que foi maior do que o volume de água 

transferido para atmosfera pelo processo de evaporação (E). Desta forma, de acordo com a 

definição clássica de estuários vale a seguinte desigualdade para esses volumes: P+Qf > E 

sendo classificado com um estuário positivo. Isso foi evidenciado a partir de valores de 

descarga fluvial medidos em perfis transversais na região a montante da área e na região de 

foz. Na região a montante os valores mínimos foram de 261m³/s e valores máximos -514 

m³/s no período de inverno, enquanto no período de verão os valores mínimos foram 

295m³/s e máximos de -348m³/s. Na região de foz foram identificados valores de vazão que 

variaram entre 161 m³/s e 59m³/s no período de inverno para as marés vazante e enchente 

respectivamente.  

Valores de velocidade e direção de corrente variaram em relação às marés semi-

diurnas de vazante e enchente para o inverno e verão. Esses parâmetros medidos em perfis 

longitudinais ao canal principal coletados no mês de maio/09 (inverno) apresentaram os 

maiores valores de velocidade média de corrente, com valores mínimos de 0,482m/s e 
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máximos de 0,982m/s. As direções de corrente para esse mesmo período foram 

predominantemente NW. No período de novembro/09 (verão) a velocidade de corrente 

diminuiu significativamente com valores médios variando entre 0,322m/s e 0,664m/s. 

Valores de direção de correntes variaram entre a maré semi-diurna de vazante e enchente, 

onde as direções NW ocorrem exclusivamente na maré vazante e as direções SE na maré 

enchente.  

As formas de leito resultam da interação entre a água ou vento e o substrato 

sedimentar. Os sedimentos começam a movimentar-se no momento em que a resistência 

natural ao movimento é vencida, possibilitando assim a formação das primeiras estruturas 

de fundo. No estuário do rio Açu foram identificados três principais formas de leito que 

estão em sua maioria enquadrados em um regime de fluxo inferior: leito plano, marcas 

onduladas (ripples) e Dunas (2D e 3D). As feições de fundo identificadas na área foram 

correlacionadas com dados hidrodinâmicos coletados no mesmo período de campo e 

encontram-se a profundidades variando de 2 a 5 metros. Registros coletados no inverno e 

verão permitiram identificar diferentes padrões morfológicos de fundo para a mesma área. 

Essas mudanças foram fortemente evidenciadas no perfil transversal a montante da área de 

estudo, onde no mês de maio/09 foram identificadas padrões de dunas simétricas de médio 

comprimento de onda no canal principal com profundidade média de 5 m e velocidades de 

corrente de aproximadamente 0,5m/s. Os dados adquiridos na mesma área no mês de 

novembro/09 não registrou esse padrão de forma de leito, para a mesma velocidade de 

corrente e direção variando de NW e SE no período de vazante e enchente respectivamente. 

Mudanças morfológicas como essa podem estar relacionadas principalmente ao aumento da 

velocidade de corrente no período de inverno prolongado que permitiu a destruição e/ou 

remobilização dos sedimentos do canal principal o que ocasionou na formação de um leito 

plano enquadrado provavelmente no regime de fluxo superior. A modificação do padrão de 

fundo foi evidenciada não só no perfil transversal próximo a cidade de Macau-RN, mais ao 

longo de todo o estuário, principalmente na região de canal principal. 

A natureza das fácies sedimentares característica desse tipo ambiente de 

sedimentação é então controlada pela quantidade de sedimentos disponíveis, pela interação 

dos processos hidrodinâmicos e pela geomorfologia de fundo. Sabe-se que sedimentos 

lamosos coesos respondem de maneira distinta a hidrodinâmica comparados a sedimentos 
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arenosos não-coesos. Desta forma, um sedimento lamoso coeso é mais resistente a erosão 

que um sedimento arenoso, porque após a compactação, mais energia é requerida para 

mover o sedimento coeso devido a forte ligação criada entre as partículas. O canal principal 

do estuário do Açu é composto em sua maioria por sedimentos arenosos de granulação fina 

a média, estando os sedimentos lamosos coesos situados nas margens do estuário. Assim, 

as formas de leito que encontram-se em sua maioria no canal principal do estuário, podem 

ser facilmente destruídas devido a fácil mobilidade de sedimentos arenosos, principalmente 

em situações atípicas de inverno rigoroso o que permite mais fluxo e consequentemente 

mais remobilização de sedimentos que poderá promover a destruição ou modificação das 

formas de leito.  

O estuário do rio Açu foi classificado como do tipo barreira de acordo com os 

parâmetros geomorfológicos, além disso, ele apresenta baixas profundidades (máxima 

profundidade 5m) e geometria do canal na seção transversal é geralmente em forma de V 

assimétrica. Em relação a processos físicos atuantes nos estuários, o estuário do Açu está 

inserido regionalmente em um ambiente de mesomaré com marés máximas de 3,3 m. A 

atuação de processos de maré em conjunto com processos de onda faz com que este 

estuário seja classificado como um estuário de energia mista. Isso foi constatado devido a 

presença de pontais arenosos paralelos a linha de costa na região de foz, característico de 

ambientes dominados por processos de ondas, e bancos arenosos alongados perpendiculares 

a linha de costa, característicos de ambientes dominados por processos de marés 

encontrados na área de estudo. 

 

6.2. Recomendações 

 Uma vez iniciada a compreensão dos processos atuantes no estuário do rio Açu, 

recomenda-se avançar no conhecimento estratigráfico da área, bem como expansão dos 

conhecimentos já existentes, através: 

 Aquisição e interpretação de dados de sísmica rasa ao longo do estuário Açu e 

estuários vizinhos (Cavalos e Conchas) a fim de aplicar técnicas de Estratigrafia de 

Sequência na identificação e correlação dos estratos sedimentares o que irá contribuir 

significativamente no entendimento da história geológica holocênica dessa área; 
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 Realização de testemunhagem por vibração (vibracore) no estuário Açu e em 

regiões vizinhas para auxiliar na interpretação dos dados sísmicos; 

 Levantamento sonográfico e hidrodinâmico em diferentes períodos sazonais para 

estuários vizinhos tanto no litoral setentrional quanto no litoral oriental a fim de 

correlacionar e entender a dinâmica sedimentar atuante nessa região do Estado do RN. 



 



 

A 

AMARO, V.E.; MARCELINO, A. M. T.; VITAL, H.; RAMOS E SILVA, C. A.; 

CORTÊZ, A. A., 2002. Diagnóstico e Vulnerabilidade Ambiental dos Estuários do 

Litoral Norte e seus Entornos. Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente - IDEMA. Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico dos Estuários do 

Estado do Rio Grande do Norte e seus Entornos, SUGERCO/IDEMA. Relatório Final. 

Natal/RN.  

ANGELIM, L.A.A.; NESI, J.R.; TORRES, H.H.F.; MEDEIROS, V.C.; SANTOS, C.A.; 

VEIGA JUNIOR, J.P.; MENDES, V.A. 2006. Geologia e recursos minerais do 

Estado do Rio Grande do Norte - Escala 1:500.000. Recife: CPRM - Serviço 

Geológico do Brasil, 2006. 119 p. 

ARARIPE, P. T.; FEIJÓ, F. J. 1994. Bacia Potiguar. Boletim de Geociências da Petrobras, 

8, p. 27- 141.  

ASHLEY G. 1990. Classification of large-scale subaqueous bedforms a new look at an old 

problem. Journal of Sedimentary Petrology, 60:160-172. 

AYRES NETO, A. 2001. Uso da Sísmica de reflexão de alta resolução e da sonografia na 

Exploração mineral submarina. Revista Brasileira de geofísica, vol. 18(3), p.242-254. 

ANA & CPRM. 2006. Curso Internacional de Medição de descarga líquida em grandes 

rios: técnicas de medição. Manaus e Manacapuru-AM. 125 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências Bibliográficas 



                                        Caracterização Morfodinâmica do Estuário do Rio Açu, Macau-RN    
 

71 

B 
 

BARRETO, A. M. F.; BEZERRA, F. H. R.; GIANINNI, P. C. F.; SUGUIO, K. ; TATUMI, 

S.H.; YEE, M. 2004 Geologia e Geomorfologia do Quaternário Costeiro do Rio 

Grande do Norte. Revista do Instituto de Geociências da USP, n.2, p. 1-12. 

BERTANI, R. T.; COSTA, I. G.; MATOS, R. M. D. 1990. Evolução tectono-sedimentar, 

estilo estrutural e habitat do petróleo na Bacia Potiguar. In: GABAGLIA, G. P. R.; 

MILANI, E.J. (Ed.) Origem e Evolução das Bacias Sedimentares. Rio de Janeiro: 

Petrobras. p.291-310. 

BEZERRA, F.H.R.; AMARAL, R.F.; SILVA, F.O.; SOUSA, M.O.L.; FONSECA, V.P.; 

Vieira, M.M.; LIMA, E.N.M.; AQUINO, M.R. 2006. Folha Macau SB.24-X-D-II e 

SB.24-X-V. Escala 1:100.000. Contrato CPRM 069/PR/2005-UFRN. 

CPRM/FINEP/UFRN. 

BIZZI, L. A.; GONÇALVES, J. H.; SCHOBBENHAUS, C.; VIDOTTI, R. M. 2003 

Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil. CPRM, Brasília. p. 119-136. 

C 
CHAVES M.S., Vital H. e Silveira I.M. 2006. Beach Morphodynamic of the Serra oil Field 

Northeastern Brazil. Journal of Coastal Research, SI 39, 594pg  – 597pg.   

 

D 
DALRYMPLE, R.W., ZAITLIN, B.A & BOYD, R. 1992. Estuaries facies model: 

conceptual basis and stratigraphic implications. Journal of Sedimentary Petrology, 

62 (2):1130-1146. 

DELLA FÁVERA, J.C. 2001. Fundamentos de Estratigrafia Moderna. Rio de Janeiro: 

Editora UERJ, p.127-130, p. 174-177. 

DE BARROS PEREIRA, B.R. 2008. Integração de dados multisensores (ópticos e radar) 

para o mapeamento de unidades geoambientais e de uso e ocupação do solo na 



                                        Caracterização Morfodinâmica do Estuário do Rio Açu, Macau-RN    
 

72 

região de Macau e Porto do Mangue/RN. Monografia de Graduação, Departamento 

de Geologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 143p. 

F 
FAIRBRIDGE, R. 1980. The estuary: It’s definition and geodynamic Cycle. In: Chemistry 

and Biochemistry of estuaries. Olausson, E., Cato, I. (eds.). John Wiley & Sons, 

Chichester, p. 1-35 

FARIAS, P.R.C. 1987. Formação Pendência, Bacia Potiguar emersa: Correlação entre a 

diagênese dos arenitos reservatórios e dos folhelhos associados. Dissertação de 

Mestrado, Universidade Federal de Ouro Preto. 154 p. 

FONSECA, V.P. 1996. Estudos Morfo-tectônicos na área do baixo curso do Rio Açu (Açu-

Macau) – Rio Grande do Norte.  Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, 

Universidade Federal de Minas Gerais. 103 p. 

FORTES, F.P. 1987. Mapa geológico da Bacia Potiguar (1:100.000).  

PETROBRÁS/DEBAR/DINTER/SEBAT, Relatório Interno, 125 p. 

G 
GAMARO, P. E. M. Procedimentos para avaliar uma Medição de vazão acústica Doppler. 

2005. Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional. 15p. 

 

GRIGIO, A.M. 2003. Use of Remote Sensing and Geographical Information System in the 

Determination of teh Natural and Environmental Vulnerability of the Municipal 

District of Guamare-RN. JCR SI 39, pg 1427-1431. 

GRIGIO, A.M., AMARO, V.E., VITAL, H., DIODATO, M.A. A Method for coastline 

Evolution Analysis using GIS and Remote Sensing. A case Study from the Guamare 

City, Northeast Brazil. JCR SI 42, pg. 412-421. 

H 
HSU, K. 2004. Physics of sedimentology. Textbook and Reference 2ª Edition, Springer 

240p. 

 



                                        Caracterização Morfodinâmica do Estuário do Rio Açu, Macau-RN    
 

73 

I 
IDEMA/CESE- 2002. Perfil do Estado do Rio Grande do Norte. Disponível em < 

www.idema.rn.gov.br> Acesso em 10 Março 2008. 

 

M 
MIRANDA, L.B., CASTRO, B.M. e KJERFVE, B. 2002. Princípios de oceanografia física 

de estuários. Ed. Edusp, São Paulo, 411 p. 

N 
NIMER, E. 1989. Climatologia do Brasil. 2ªed., IBGE-SUPREN, Rio de Janeiro;RJ. 422 p. 

O 
OFFICER, C. B. 1983. Physics of Estuarine Circulation. In:Ketchum, B. H. (ed.) Estuaries 

and enclosed seas. Amsterdam, Elsevier, 26, pp. 15-41 (Ecosystems of the world). 

P 
 

PESSOA NETO, O. 2003. Estratigrafia de seqüências da plataforma mista neogênica na 

bacia Potiguar, margem equatorial brasileira. Revista Brasileira de Geociências, 33, 

n.3, p.263-278. 

PESSOA NETO O. C; SOARES, U.B.; SILVA, J.G.F; ROESNER, E.H; FLORÊNCIO, C. 

P.; SOUZA, C.A.V. 2007. Bacia Potiguar. Boletim de Geociências da Petrobras, Rio 

de Janeiro, v.15, n. 2, p. 357-369, maio/Nov. 

PRITCHARD, D.W. 1955. Estuarine circulation patterns. In: Am. Soc. Civ. Eng., 

Procedings, 81(717):1-11. 

PRITCHARD D.W. 1967. What is an estuary? Physical viewpoint. In: Lauff G.H. 

Estuaries.     Washington, D.C., American Association for the Advancement of 

Science, 3-5. 

http://www.idema.rn.gov.br/


                                        Caracterização Morfodinâmica do Estuário do Rio Açu, Macau-RN    
 

74 

R 
RAMOS E SILVA C. A.; MIRANDA L. B.; SILVA G. O. 2004 Caracterização Física, 

Físico-Química e Química dos Estuários Apodi, Conchas, Cavalos, Açu, Guamaré, 

Galinhos, Ceará-Mirim, Potengi, Papeba e Guaraíra. Instituto de Desenvolvimento 

Econômico e Meio Ambiente - IDEMA. Relatório Final, Natal-RN. 

RDI. 2003. WinRiver Quick Start Guide. Estados Unidos, 30p. (Manual de equipamento).   

REISON, G. E. 1992. Transgressive barrier island and estuarine system. In: Walker, R. G. 

& James, N. P. (eds.) Facies models. Response to sea level change. Ontario, 

Geological Association of Canada, Love Printing Service Ltd. 179-194. 

ROCHA, A. K. R. 2008. Caracterização Morfológica e Sedimentológica da Foz do 

estuário do rio Açu, Macau-RN. Relatório de Graduação. Departamento de Geologia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

ROCHA, A.K.R.; Vital, H.; Gomes, M.P.; Rocha, G.R. 2009. Bedforms characterization of 

the Açu Estuary (NE Brazil). Journal of Coastal Research, SI 56, 1410 – 1413. 

Lisbon, Portugal, ISSN: 0749-0258. 

S 
SILVA, C.G. 1991. Holocene stratigraphy and evolution of the Açu River Delta, Rio 

Grande do Norte State, Northeastern Brazil. Doctor of Philosophy Thesis, 

Department of Geology, Duke University, USA. 359 p.  

SILVA, C.G.; PATCHINEELAM, S.M.; BAPTISTA NETO, J.A.; PONZI, V.R.A. 2004. 

Ambientes de sedimentação costeira e processos morfodinâmicos atuantes na linha 

de costa. In:Introdução à geologia marinha.  Baptista Neto, J.A.; Ponzi, V.R.A.; 

Sichel, S.E. (organizadores). Rio de Janeiro. Interciência. p. 175-218. 

SILVEIRA, J.D. 1964. Morfologia do litoral. In: Brasil, a terra e o homem. Azevedo, A. 

(Ed.), São Paulo, pg. 253-305. 

SILVEIRA I.M; VITAL, H.; AMARO, V.E; SOUZA, M. E; CHAVES, M.S, 2002 The 

evolutionary study of environmental Conditions of Guamaré Coast (Northeastern 

Brazil). JCR, SI 39, pg 237-241. 



                                        Caracterização Morfodinâmica do Estuário do Rio Açu, Macau-RN    
 

75 

SOARES, U.M.; ROSSETTI, E.L.; CASSAB, R.C.T. 2003. Bacias sedimentares 

brasileiras: Bacia Potiguar. Fundação Paleontológica Phoenix, Aracajú 2003. (Série 

Bacias Sedimentares, ano 6, n. 36). 

SOUZA, A.S. 2008. Aplicação do Sensoriamento Remoto e Sistema de Informações 

Geográficas na Caracterização da Pluma de Sedimentos na Foz do Rio Piranhas - 

Açu. Relatório de Graduação, Departamento de Geologia, Universidade Federal  do 

Rio Grande do Norte. 120 p. 

SUGUIO, K. 2003. Geologia Sedimentar. São Paulo, Editora Edgard Blucher LTDA. P. 

58-63, 220-226, 261-266. 

V 
VALENTIM DA SILVA, D. R. 2009. A paisagem costeira nas adjacências da foz do rio 

Assu (RN), a partir das imagens orbitais óticas e de RADAR. Relatório de Graduação. 

Departamento de Geologia. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 112 pg. 

VITAL, H.; SILVEIRA, I. M.; AMARO, V. E.; MELO, F. T. L; SOUZA, F. E. S.; 

CHAVES, M. S.; LIMA, Z. M. C; FRAZÃO, E. P; TABOSA, W.F.; ARAÚJO, A. B; 

SOUTO, M. V. S. 2006. Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro: Rio Grande do 

Norte. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/ 

Dieter Mueher, organizador. Brasília-MMA. 466 pg. 

VITAL, H. 2009. The mesotidal barrier of Rio Grande do Norte. In: Dillemburg, S. e Hesp, 

P.(eds.),  Geology and Geomorphology of Holocene Coastal Barriers of Brazil, 

Springer-Verlag, Berlin, Germany. (ISBN: 9783540250081). p. 289-324. 

X 
 

XAVIER DA SILVA, J. 1973. Processes and landforms in the South American coast. Tese 

de doutorado (PhD). Louisiana State University and Agricultural and Mechanical 

College. 103 p. 

 

 

 




