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TECTÔNICA E SEDIMENTAÇÃO NEOGÊNICA – QUATERNÁRIA NA PLANÍCIE 

LITORÂNEA DO RIO ASSU, BACIA POTIGUAR 

 

RESUMO 

 

 Uma pesquisa geomorfológica detalhada usando Light Detection and Ranging 

(LIDAR) foi realizada ao longo da parte ocidental do rio Assu, estado do Rio Grande do 

Norte, Brasil. O estudo foi complementado por uma série de sondagens com trado, 

indicadores de foraminíferos bentônicos de sedimentos, bem como datação por Optically 

Stimulated Luminescence (OSL) e por Radiocarbono (C14). Esses dados permitiram 

reconstruir a evolução desta área desde o Pleistoceno tardio até o presente. O baía rasa, que 

agora está completamente preenchido formado dentro dos limites da morfologia antecedente 

desenvolvida desde a última interglacial. Os principais fatores forçadores responsáveis pelo 

reposicionamento do litoral, que correu em um ângulo de ca. 35% para a costa atual no Pre 

Holoceno e Médio Holoceno foram: (1) atividade tectônica ao longo da linha de falha de 

Afonso Bezerra, define a estrutura de horst-graben da Serra do Mel, (2) inundação rápida da 

baía do paleovale raso durante a Último pulso da transgressão do Holoceno ca. 7500 cal BP e 

(3) progradação rápida do estuário do rio Assu através da acumulação de sedimentos costeiros 

e sedimentos fluviais. 

 

 

Palavras – Chave: Transgressão Holocênica, Neotectônica, Beachrock, Variação do Nível do 

Mar. 
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NEOGENE - QUATERNARY TECTONICS AND SEDIMENTATION IN THE 

COASTAL PLAIN OF THE ASSU RIVER, POTIGUAR BASIN 

 

 

ABSTRACT 

 

A detailed geomorphological survey using Light Detection and Ranging was carried 

out along the western part of Assu River, NE, Brazil. The study was complemented by a series 

of shallow boreholes, sediment benthic foraminifera indicators, as well as radiocarbon and 

optically stimulated luminescence dating and permitted to reconstruct the evolution of this 

area from the late Pleistocene until the present. The shallow embayment, which is now 

completely infilled formed within the limits of antecedent morphology developed since the 

last interglacial. The main forcing factors responsible for repositioning of the shoreline, which 

ran at an angle of ca. 35% to the present coast in Early/mid Holocene were: (1) tectonic 

activity along Afonso Bezerra a strike-slip fault line which defines the horst-graben structure 

of Mel dome, (2) fast inundation of the shallow paleovalley embayment during the last pulse 

of Holocene transgression ca. 7500 cal BP, and (3) fast progradation of the Assu estuary 

through accretion of coastal drift and fluvial sediments. 

 

 

Keywords: Holocene transgression, neotectonics, sandy shores, beachrock, sea-level change. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A interface oceano-continente é a zona onde as alterações do meio ambiente terão nos 

próximos tempos o maior impacto na vida dos habitantes do nosso planeta. No entanto, a 

previsão dos cenários futuros e passados apenas será realista quando confrontada e validada 

por observações de longa escala temporal, possíveis através da interpretação dos dados 

geológicos. A deposição de sedimentos em zonas de estuários, a morfologia e do traçado da 

linha costeira resultam do somatório de processos de várias origens que atuam em nível 

global, regional e local e que são passíveis de interpretação a partir do registro sedimentar e 

tectônico. 

O termo “nível do mar”, que intuitivamente entende-se como a elevação do espelho de 

água oceânica em relação a algum ponto de referência fixo, geralmente no litoral, vai 

depender fundamentalmente de três fatores complexos e igualmente interligados, que são: 

forma geométrica do reservatório oceânico, movimentos do ponto de referência e o volume de 

água contido no reservatório. Esses fatores, frequentemente sobrepostos temporal e 

espacialmente, tornam o seu estudo bastante complicado, sobretudo quando se pretende obter 

dados quantitativos sobre as taxas da subida ou descida do Nível Médio do Mar (NMM) de 

que, respectivamente, resulta em transgressão e regressão marinha. 

 A deposição de sedimentos nos deltas, estuários e lagunas que, durante a transgressão, 

acompanham a criação do novo espaço, conduz a evolução da morfologia e do traçado da 

linha costeira. A análise e a interpretação paleoambiental a partir deste registro sedimentar 

deve conduzir ao discernimento de processos forçadores de várias origens que atuam em nível 

global, regional e local. Os processos de maior relevância são: mudanças eustáticas de NMM, 

ajustes isostáticos, aporte sedimentar e neotectônica. 

 Segundo Boski et al. (2015), ambientes de sedimentação estuarina, quando protegidos 

por episódios com eventos de alta energia ou acumulação, podem ficar com contínuos 

registros climáticos global e regional e indicadores ambientais de nível do mar relativo, 

vegetação soterrada e conectividade com o oceano aberto. Depósitos transgressivos com 

acumulação nos vales dos estuários desde o último máximo glacial têm sido intensamente 

estudados por décadas e têm mostrado importante material cronoestatigráfico nas bacias para 

diversas curvas relativas do nível do mar. 
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 Várias curvas de variação do nível do mar já foram propostas para a área de estudo. 

De acordo com Delibrias e Laborel (1969), o nível do mar chegou a sua atual posição 6000 

anos AP e, em seguida, elevou-se a 3 m acima do nível do mar moderno. Em 4500 anos AP, 

desde então, o nível do mar caiu gradualmente com o tempo até o nível do mar moderno. O 

nível do mar caiu em áreas baixas que foram reocupadas por sistemas de drenagem 

desenvolvidos e padrões prévios de drenagem, incluindo cabeceiras de drenagem associadas 

com os padrões de drenagem do mar alto (Dunn, 1998). Bezerra et al. (2003) descreveram 

nível do mar mais alto que o atual aos 7100 - 5800 anos cal AP, 2100 anos cal AP e 1100 anos 

cal AP. Tais variações foram interpretadas como resposta à alteração no padrão de circulação 

marinha e perturbações tectônicas. Caldas (2006) explicou que o nível do mar mais alto 

ocorreu entre 6000-5900 anos cal AP, após o qual sofreu um abaixamento até o nível atual. Na 

costa de Pernambuco – Paraíba, Suguio et al., (2013) observaram que o nível do mar atingiu o 

nível atual em aproximadamente 7400 anos cal AP. Entre 4000-5000 anos cal AP foi atingido 

o nível máximo de aproximadamente 3 metros do nível atual. A partir disso, o nível do mar 

caiu até a posição atual. 

 Dentro desse contexto, a tectônica tem como papel controlar o processo de 

sedimentação da planície costeira e, consequentemente, entra como um fator para o processo 

de recuo ou até mesmo avanço do nível do mar de forma pontual influenciada por esse 

processo. A formação de planícies costeiras controladas por tectônica e, mais especificamente, 

tectônica cenozoica, é um tema estudado amplamente em margens ativas e passivas, em que 

diversos estudos têm apresentado correlações entre a evolução da planície costeira de forma 

pontual controlada por tectônica (por exemplo, YAO et al., 2013; RAMASMY, 2006; KHAN 

e HOQUE, 2002; LIMA, 2014). 

 No Brasil, a partir dos anos de 1970, vários pesquisadores ligados à geotectônica e, 

principalmente, à morfotectônica, começaram a voltar seus interesses para as atividades 

tectônicas ocorridas desde o final do Paleógeno até o Quaternário (neotectônica), 

evidenciadas pela morfologia do relevo atual e das estruturas geológicas observadas 

(BEZERRA et al., 2007; FERREIRA et al., 2008). Dentro desse contexto, o fator tectônico 

torna-se protagonista no processo de sedimentação de algumas planícies costeiras, tais como, 

o delta do rio São Francisco (BA) (LIMA et al., 2014) e a área do vale do rio Assu (RN) 

(MOURA-LIMA et al., 2011). 
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 No Nordeste do Brasil, existe um número crescente de estudos que apontam para uma 

tectônica quaternária na região costeira (BARRETO et al., 2002; BEZERRA et al., 2001, 

2005, 2008; NOGUEIRA et al., 2010; SUGUIO et al., 2011; MOURA-LIMA et al., 2010; 

ROSSETTI et al., 2011a, b, BARBOSA, 2011). Portanto, o estudo da tectônica quaternária 

que afetou sedimentos quaternários marinhos e continentais em áreas do baixo curso de rios 

tem assumido relevância fundamental no que concerne à evolução costeira. 

 O objetivo detse estudo é investigar a história geológica do Quaternário tardio no 

estuário do rio Assu, região Nordeste do Brasil. Este estudo tem dois objetivos principais: (a) 

reconstrói a história geomorfológica e sedimentológica do rápido preenchimento no estuário 

do rio Assu e (b) investiga atividades tectônicas associadas com as falhas de Afonso Bezerra e 

Carnaubais. 

 A investigação foi pautada pela análise de dados advindos do sensor Light Detection 

And Ranging (LiDAR), datações por Carbono 14, Luminescência Oticamente Estimulada 

(LOE) e de dados de campo (mineralogia e foraminíferos). Correlacionando esses dados foi 

traçado o registro do preenchimento sedimentar usando dados de sondagens feitas com trado 

manual na secção holocênica da porção oeste da planície do estuário. 

 A integração de dados subsuperficiais e geomorfológicos permitiu a reconstrução da 

história do Holoceno tardio na planície do estuário do rio Assu, onde o mesmo mostrou rápido 

avanço da linha de costa. Este projeto deu oportunidade de integrar geomorfologia e 

estratigrafia do subsolo de uma forma que vai ajudar a mapear com precisão a ocorrência 

dessas formações em uma área ainda não mapeada em detalhes, e, por isso, melhorar a nossa 

compreensão de sua história geológica. 

2 OBJETIVOS 
 
 O objetivo geral da presente tese é o de reconstruir a história da zona estuarina do Rio 

Assu durante o Quaternário tardio, através do mapeamento da superfície e subsuperfície do 

preenchimento sedimentar do segmento terminal do paleovale fluvial. O intuito do estudo é 

fazer uma reconstituição do comportamento desse sistema estuarino durante a subida do nível 

do mar desde o penúltimo interglacial (~125.000 anos). 

 Os objetivos específicos são os seguintes: 

→ Determinação da variação do nível relativo do mar através do registro sedimentar nos 
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últimos 120.000 anos na planície de Rio Assu e estabelecimento de sua evolução em 

termos do preenchimento sedimentar, morfologia e traçado da linha de costa; 

→ Investigação da geomorfologia e estratigrafia do estuário do Rio Assu durante o 

Quaternário tardio; 

→ Evolução e reconstrução paleogeográfica. 
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O nível do mar permaneceu mais ou menos estável 7000 anos eventos de transgressão 

e regressão nas costas do Brasil (ROSSETI et al., 2015, BOSKI et al., 2015a), Índia 

(FAROOQUI e VAZ, 2000; HANEESH, 2001, RAMASAMY, 2006), Estados Unidos 

(RAMSEY, 2010), Portugal (BOSKI et al., 2008) foram descritas. 

 Em geral, os pesquisadores concordam que houve um período de maior Nível do Mar 

durante o início do Holoceno médio seguido de uma fase de regressão durante o Holoceno 

tardio. Datação por Radiocarbono de amostras dos sedimentos de furo coletadas na 

confluência do estuário do Rio Assu, aproximadamente 7,5 km no interior da costa atual, 

forneceu evidências para o entendimento do processo de deposição de sedimentos durante o 

Holoceno em uma superfície erosiva do Pleistoceno. 

 O estuário do Rio Assu mostra características complexas com planície costeira 

progradante dominado por mesomaré e ondas. A análise conjunta dos sedimentos, 

foraminíferos e interpretação geomorfológica mostraram uma transição gradual dos 

sedimentos do Rio Assu em Fácies marinhas rasas para Fácies estuarinas e em alguns pontos 

para água doce. Fato parecido foi descrito na costa sul da Índia (NAIR et al., 2010; 

ALAPPAT, et al. 2015). 

 A sedimentação estuarina indicando o preenchimento da bacia preexistente e vales 

como estes foram inundados durante o aumento do nível do mar, no Holoceno. Ou seja, o 

processo de agradação (deposição) vertical na planície estuarina e progradação fluvial no 

estuário superior, e a medida que a elevação do nível do mar se acelera o nível do mar foi 

estabilizando. Exemplos de estuários com um processo similar foram: rio Ord, na Australia 

(WRIGHT et al., 1973) e no estuário Gironde, na Franca (ALLEN, 1971), no rio Willapa, 

Washington State, USA (SMITH, 1988). 

 As frequentes características de meso para macro maré estuarinos são a distribuição de 

areias fluviais na parte superior do estuário (upper estuary), um trecho enlameado no meio do 

estuário em direção à costa e areias nearshore no estuário mais baixo. Essa distribuição de 

fácies foi descrita por Rahmani (1988) como um "estilo tripartido" de sedimentação estuarina. 

Esta distribuição de fácies no estuário médio reflete a deposição na ponta da cunha salina, 

conhecida como "zona máxima de turvação" (ALLEN, 1971). Este ambiente deposicional 

lamacento pode não ser preservado como resultado da migração da zona máxima de turvação 

durante as transgressões e regressões marinhas (FLETCHER et al., 1990) e devido ao 

retrabalho pela migração do meandro do canal da maré e deposição da barra pontual estuarina, 



27 
 

como planície de maré no rio Assu. 

 O acúmulo lateral de depósitos de estuários, como os observados na planície de maré 

do estuário do Rio Assu, são características muito comuns em muitos deltas estuarinos e 

planícies de marés modernos e antigos (DALRYMPLE and CHOI, 2006; BERG et al., 2007; 

NARDIN and FAGHERAZZI, 2012; NARDIN et al., 2013; ALAPPAT, et al., 2015). O grau 

de retrabalho dos depósitos de maré por migração de canais será elevado. Wright et al. (1973) 

demonstraram que os padrões de transporte de carga de cama e um aumento na sinuosidade 

dos canais de maré são atribuíveis a um aumento na sinuosidade do canal de maré, a 

montante, devido a um aumento na assimetria das ondas de maré. Com meandros de zonas da 

maioria dos canais estuarinos planície-maré, a razão de descarga de maré atinge a unidade e 

aproxima-se de zero. Estas observações sugerem que as características das marés e a descarga 

do rio são os principais agentes responsáveis pelos meandros e, consequentemente, pelo 

retrabalho dos sedimentos das marés. 

 As Formações Fox Hill e Lance, em Wyoming, USA (HENDERSON, 1920; WEIMER 

and LAND, 1975) são interpretadas como ambientes ilhas barreiras e estuário (Fox Hill 

Formation) e Lagoa, pântano e pequenos canais (Lance Formation). Em uma sequência 

sedimentar vertical, a ilha barreira separa os ambientes marinhos basais dos depósitos 

estuarinos, pantanosos, lagunares e pantanosos. As superfícies inclinadas e inclinadas em 

unidades de arenito representam margens de canais migratórios, algumas vezes a 8 metros de 

profundidade. 

 É claro que uma boa caracterização dos ambientes deposicionais, especialmente na 

sequência antiga, deve incluir uma descrição completa de cada unidade morfológica e 

sedimentar no complexo deltaico, e deve também correlacionar e integrar essas unidades 

lateralmente, verticalmente e temporalmente. Somente após essa correlação regional é 

possível determinar a natureza do ambiente de deposição e prever a arquitetura e a 

distribuição de fácies de um determinado ambiente estuarino. 

 Um dos desígnios a serem explorados nesta pesquisa está relacionado ao estudo de 

movimentos neotectônicos e sua relação com o padrão de drenagem, direção dos cursos de 

água e feições morfológicas desenvolvidas. 

 O termo neotectônica foi utilizado inicialmente por Obruchev (1948), afirmando que 

são movimentos da crosta terrestre ocorridos no Terciário tardio e Quaternário, com papel 
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decisivo na formação da topografia contemporânea. Slemmons (1991 apud STEWART; 

HANCOCK, 1994) diz que neotectônica pode ser amplamente descrita como eventos e 

processos tectônicos que têm ocorrido depois do Mioceno. 

 Já para Morner (1990), o período de início dos eventos neotectônicos pode ocorrer em 

períodos diferentes e em lugares distintos, dependendo do regime tectônico. Stewart e 

Hancock (1994) concordam com a definição de Morner (1990) afirmando que é o ramo da 

tectônica preocupada com a compreensão dos movimentos que ocorreram no passado e estão 

continuando nos dias de hoje. 

 Em 1978, a Comissão de Neotectônica da International Union for Quaternary Science 

(INQUA) definiu neotectônica como qualquer movimento da terra ou deformação do nível de 

referência geodésico, seus mecanismos, sua origem (não importando quão antiga seja), suas 

implicações práticas e suas extrapolações futuras; inclui toda a escala de tempo dos 

movimentos, desde os instantâneos (sismos) até 107 anos, caso necessário para permitir o 

entendimento da origem do movimento registrado. 

 A região costeira do Nordeste brasileiro tem sido descrita como palco de intensa 

deformação durante o Cenozoico. No litoral da região Nordeste, diversos estudos envolvendo 

dados geológicos, geomorfológicos e geofísicos demonstraram a relevância do tectonismo 

cenozoico (BEZERRA; AMARO, 1998). 

 De acordo com Sigmura (1971 apud SUGUIO, 1999), existem três tipos de significado 

e de importância da tectônica quaternária, subdivididos de acordo com suas escalas temporais 

de atuação: (a) movimentos crustais; (b) movimentos quaternários propriamente ditos; e (c) 

movimentos crustais geológicos. Ainda segundo Sigmura (1971 apud SUGUIO, 1999), os 

movimentos crustais quaternários representam o elo entre o passado geológico e o presente e, 

além de explicar muitas feições geomorfológicas e ambientes naturais em geral, possui um 

significado muito importante no prognóstico de movimentos crustais, podendo ser 

estabelecidas áreas com diferentes graus de suscetibilidade. 
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CAPÍTULO 3 
Localização e caracterização da área de 
estudo 
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3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A área escolhida para a realização desTa pesquisa foi o estuário do Rio Assu, no 

estado do Rio Grande do Norte (Figura 3.1). A área é delimitada pelos meridianos 9453000 

mN e 9405000 mN e pelos paralelos 735000 mE e 775000 mE, possuindo uma área de 

aproximadamente 1917,49 km². Esse estuário faz parte do sistema de Bacias Hidrográficas 

dos rios Piranhas-Assu, a maior do estado do Rio Grande do Norte, localizada na parte Centro 

Ocidental dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. 

Figura 3. 1 - Localização da área de estudo e mapa geológico da área. 
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A área de estudo é composta pelo rio principal o Assu, onde, ao longo de 

aproximadamente 9 km da linha de costa atual, o mesmo divide-se em três outros cursos que 

são Rio Assu, Rio das Conchas e Rio Cavalas. Além dos rios principais e secundários, existem 

ao todo cinco lagoas que fazem parte da área de estudo. Elas são fontes importantes para o 

presente estudo, já que guardam informação dos ambientes pretéritos na região. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS E OCEANOGRÁFICAS 
 
3.2.1 Clima 
 

A área está inserida em uma região com clima quente e semi-árido, segundo Nimmer 

(1972) (baseada na duração dos períodos secos) ou BSw’h, na classificação de Koppen. Tais 

classificações seguem um regime tropical de zona equatorial no que se refere à precipitação, 

com máxima no outono e mínima na primavera. 

 Este tipo climático é caracterizado por duas estações distintas. O primeiro é o período 

seco, que é o mais longo (7 a 8 meses) e está associado ao maior afastamento da massa 

equatorial norte. Os ventos alísios de SE são dominantes nesta época. O segundo é o período 

chuvoso, que é de curta duração, e inicia-se entre os meses de outubro e dezembro com 

chuvas esporádicas, firmando-se em fevereiro e podendo continuar até março ou abril. A 

temperatura anual varia de 26 a 30 °C. A baixa latitude e um relevo com cotas que não 

ultrapassam 20 m são agentes que influenciam na distribuição desta temperatura. A umidade 

relativa do ar é em média 70%. A precipitação pluviométrica média é de 537,5 mm na área, 

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

3.2.2 Aspectos oceanográficos 
 
 Os processos hidrodinâmicos que atuam na área são descritos por Chaves et al. (2006), 

Rocha et al. (2009) e Vital (2009), sendo caracterizados pela energia de ondas moderadas, 

junto à costa, com alturas de 10 a 80 cm e período entre 4 e 8 segundos, ventos provenientes 

de direção NE, e regime de mesomaré semi-diurno, com máxima de 3,3 m durante maré de 

sizígia e mínima de 1,2 m durante maré de quadratura. 

 Na região do estuário do Rio Assu foram identificadas, a partir de estudos realizados 

pelo DHN (1974), marés do tipo semidiurnas, apresentando desigualdade diária, nível de maré 

médio da ordem de 3,0 m, nível médio de maré alta de sizígia de 2,8 m e a amplitude de maré 
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de quadratura de 1,27 m. Estas características permitem o enquadramento da área no regime 

de mesomaré. Além disso, 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). 

 
3.3 GEOLOGIA 
 
 A área de estudo, correspondente ao delta do Rio Assu, está inserida no contexto 

geológico da Bacia Potiguar, uma bacia sedimentar mesozóica-cenozóica, situada no extremo 

leste da Margem Equatorial Brasileira. Segundo Pessoa Neto et. al. (2007), a Bacia Potiguar 

abrange parte dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará em aproximadamente 48.000 km², 

sendo 21.500 km² emersos e 26.500 km² submersos (Figura 3.2). 

 Neste capítulo será descrito de forma sucinta a evolução da Bacia, as características 

estruturais e estratigráficas para assim caracterizar o cenário geológico que a área 

correspondente ao estuário do Rio Assu está depositada. 

 

Figura 3. 2 - Arcabouço estrutural simplificado da Bacia Potiguar (RN, CE). 
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 A Bacia Potiguar é um rifte com uma espessura de 6000 ms, com orientação de seu 

eixo para NE. A bacia foi formada durante o Cretáceo na margem continental do Nordeste do 

Brasil. Suas falhas offshore têm direção E-W e fazem parte do bem sucedido rifte da margem 

continental que evoluiu para o Oceano Atlântico sul (CASTRO et. al., 2012). 

 As bacias Potiguar, Gangorra, Rafael Fernandes e Cel. João Pessoa, juntamente com 

as bacias de Iguatu (CE), Rio do Peixe (PB) e Araripe (PE/CE), além de diversas outras 

pequenas bacias interioranas do Nordeste brasileiro, fazem parte do Trend Cariri-Potiguar, e 

tiveram sua formação iniciada durante a fase sinrifte III de abertura do Oceano Atlântico 

(MATOS, 1992). A formação e evolução da Bacia Potiguar estão relacionadas aos eventos 

responsáveis pelo rifteamento e migração dos continentes africano e sul-americano. O 

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

(ARARIPE e FEIJÓ 1994), descritos a seguir. 

 O Estágio Rifte está associado à fase inicial de subsidência da bacia, durante a qual 

foram depositados os sedimentos da Formação Pendências (Neocomiano a Eoaptiano), 

representados por siltitos e folhelhos depositados em sistema lacustrino, sobrepostos por 

arenitos deltáicos e fluviais, além de conglomerados de escarpa de falha. Seu contato superior 

se dá com a Formação Alagamar e inferior com o embasamento cristalino; na porção 

submersa, seu contato superior é com a Formação Pescada (MAFRA, 2005) (Figura 3.2). 

 O Estágio Pós-Rifte está associado à fase de subsidência termal da bacia, iniciada no 

Albiano. Esta fase é dividida em três sequências: transicional, flúvio marinha e a flúvio 

marinha regressiva (BERTANI, 1985). 

 O início da Sequência Transicional é marcado pela deposição da Formação Alagamar, 

que é subdividida em Membro Upanema, Camadas Ponta do Tubarão e Membro Galinhos. 

Estes sedimentos possuem contato basal discordante na sua porção emersa com as formações 

Pendências e Alagamar, além do embasamento cristalino, e seu contato superior é discordante 

com a Formação Açu. O Membro Upanema é representado por sedimentos depositados na 

transição de um sistema fluvial (basal) para deltaico lacustre (porção superior, encerrada pelas 

Camadas Ponta do Tubarão). O Membro Galinhos compreende um sistema deposicional 

deltáico com influência marinha (SILVA, 1991). 

 O início da Sequência Flúvio-Marinha Transgressiva (Albiano-Cenomaniano) foi 

marcado pela deposição da Formação Açu, que grada lateralmente para as formações Ponta do 
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Mel e Ubarana (Membro Quebradas). A Formação Açu compreende conglomerados, arenitos 

e siltitos, representando depósitos fluviais e deltáico-estuarinos. A Formação Ponta do Mel é 

composta em sua porção basal por calcarenitos oncolíticos e em sua porção superior por 

arenitos finos a médios e calcilutitos intercalados por folhelhos e calcarenitos com bioclastos. 

Seu contato superior com a Formação Ubarana ora é discordante (erosivo), ora é concordante 

e o sistema deposicional varia de plataforma rasa até mar aberto. A Formação Ubarana 

(Albiano Inferior aos dias atuais) é composta por folhelhos, siltitos, calcilutitos, arenitos, 

diamictitos e conglomerados. O Membro Quebradas é formado por folhelhos cinzas 

intercalados por arenitos, que separam as formações Ponta do Mel e Jandaíra. A Formação 

Jandaíra (Turoniano a Campaniano Inferior) é formada por calcarenitos com bioclastos e 

calcilutitos, depositados em planície de maré, laguna rasa, plataforma rasa e mar aberto 

(SOUZA, 1982; SILVA, 1991 e OLIVEIRA, 1992). 

 A Sequência Fluvio- Marinha Regressiva (Neo-campaniano ao Holoceno) teve início 

com a deposição da Formação Tibau, que apresenta contato inferior discordante com a 

Formação Jandaíra e concordante com a Formação Guamaré (porção submersa da bacia). O 

contato superior da Formação Tibau com a Formação Barreiras é de difícil definição. A 

Formação Tibau é composta por arenitos grossos de leques costeiros. Três episódios de 

vulcanismo ocorreram associados à evolução da bacia: Rio Ceará-Mirim, Serra do Cuó e 

Formação Macau. A sequência estratigráfica da Bacia Potiguar é encerrada pelos sedimentos 

quaternários (dunas, sedimentos aluvionares, beachrocks, entre outros) e rochas da Formação 

Barreiras (arenitos de ambiente continental) (Figura 3.2). 

 O substrato da Bacia Potiguar é caracterizado pela ocorrência de rochas gnáissico-

migmatíticas do Grupo Caicó, rochas supracrustrais do Grupo Seridó e corpos graníticos neles 

intrusivos. Estas unidades caracterizam a Faixa Seridó, um dos domínios da Província 

Borborema (ALMEIDA et. al., 2000; VAN SCHMUS et al., 1995). 

 
3.3.1 Unidades litoestatigráficas que compõem a área de estudo 
 

Formação Açu 

 A Formação Açu faz parte do grupo Apodi. Sampaio e Schaller (1968) explicaram que 

a presente unidade litoestatigráfica foi depositada durante a sequência flúvio marinha 

transgressiva da evolução da Bacia Potiguar. Essa Formação é caracterizada por ambientes de 
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mudança agradacional de depósitos terrígenos de leque aluvial, fluvial e estuarinos em direção 

ao Mar. 

 Segundo Guizan Silva (1991), a Formação Açu é representada por ambientes de leques 

aluviais e fluvial (entrelaçado e meandrante): Conglomerados basal, com matriz de areia e 

lama, arenitos grosseiros com estratificação cruzada, e argilitos, representando transição 

aluvial leque-fluvial. A fina sequência ascendente, em que a presença de pontos de depósitos 

de barras, lagoa marginal e depósitos de planície de inundação com gretas de dissecação 

sugerindo a transição para um ambiente fluvial. As duas unidades superiores são 

representadas por ambientes de depósitos de meandros fluviais, estuarinos e litoral/lagoa. 

Apresentando arenitos médios a finos, com estratificação cruzada tabular, bioturbação, 

estruturas em flaser, camas lenticulares, sugerindo uma influência das marés (referência 

necessária). 

Formação Jandaíra 

 A formação Jandaíra apresenta sedimentos siliciclásticos e carbonáticos. A deposição 

desse material se deu durante o Turoniano até o Eocampaniano, ou seja, no final do sistema 

pós rift durante a sequência transgressiva, em condições de deriva continental e mar aberto 

(referência necessária). Segundo (SAMPAIO e SCHALLER, 1968) a Formação Jandaíra é 

caracterizada por apresentar rochas calcárias de alta e baixa energia, possuindo estruturas 

sedimentares, tais como estratificações cruzadas, gretas de dissecação, septárias, dentre 

outros. Os sistemas deposicionais correspondentes à Formação Jandaíra são sistema de barras, 

sistema de planície de maré e sistema de bancos (APOLUCENO et al., 1995). 

Formação Barreiras  

 A Formação Barreiras chamou a atenção dos navegadores portugueses que chegaram à 

costa brasileira em 1500, por apresentar uma geomorfologia muito peculiar. Essa feição – 

“barreiras” – ocorre de modo consistente ao longo do litoral brasileiro desde o estado do 

amapá até o estado do Rio de Janeiro (ARAI, 2006). 

 A Formação Barreiras, que ocorre desde o litoral amazônico até o estado do Rio de 

Janeiro, acompanha o litoral à retaguarda da planície quaternária e acha-se delimitada no 

interior por um relevo bem mais acidentado de rochas cristalinas pré-cambrianas. Essa 

unidade geológica forma um relevo popularmente conhecido como tabuleiro, que se 

caracteriza por um topo plano e suavemente inclinado para o Oceano Atlântico e mais ou 
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menos dissecado por vales fluviais de vertentes relativamente íngremes. Onde a sedimentação 

litorânea se torna escassa ou é inexistente, a linha de costa é definida por escarpas ou falésias 

marinhas, exibindo uma paisagem bastante comum não somente no litoral nordestino, mas até 

nos litorais Oriental e Sudeste (MARTIN et al., 1999). 

 Segundo Rossetti et al (2013), na porção norte da Bacia Potiguar, a Formação 

Barreiras mostra evidências claras de deposição influenciado por processos marinhos. Por 

exemplo, essa influência está bem registrada ao longo da paloefalésia na Serra do Mel, onde 

sucessões de Conglomerados, arenitos e mudstones relacionados a depósitos de canais estão 

presentes. Os depósitos apresentam estratificação cruzada, estratificação paralela e grande 

escala. As sucessões consistem em conglomerados e arenitos grosseiros que poderiam ter sido 

formados em ambientes típicos de canais fluviais. Isto é sugerido com base na ocorrência de 

cruzamento estratos com premados, mostrando superfícies de reativação e traços dispersos de 

fósseis. (ROSSETTI et al., 2013). 

 Os sedimentos da Formação Barreiras provêm basicamente dos produtos resultantes 

da ação do intemperismo sobre o embasamento cristalino arqueado, localizado mais para o 

interior do continente. No estado do Rio Grande do Norte, esse embasamento arqueado é 

composto pelas rochas cristalinas do Planalto da Borborema. Através de análises 

sedimentológicas na Formação Barreiras, constatou-se que as fontes de seus sedimentos 

seriam granitos, gnaisses e xistos, litologias predominantes no Planalto da Borborema 

(GOPINATH et al., 1993). 

 A região apresenta uma grande densidade de exposições destes depósitos, cujas 

dimensões chegam a atingir até alguns milhares de metros quadrados, em especial em locais 

de retirada de material para construção civil. Em menor dimensão, observam-se afloramentos 

em barrancos de rio, cortes e leitos de estrada e, ainda, como materiais dispersos na superfície 

(MOURA-LIMA et al., 2010). A Formação Barreiras tem idade que varia de 23 a 17 Ma, 

segundo Lima (2008) e Rossetti et al. (2013).  

Magmatismo Macau 

 Essa Formação, com idades entre 45 e 25 Ma (OLIVEIRA, 1998; MISUZAKI et al., 

2001) e é caracterizada pela presença de olivina-basaltos afaníticos eocênicos e oligocênicos, 

intercalados com rochas sedimentares das Formações Guamaré, Tibau e Ubarana. 
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 Na área estudada, os poucos afloramentos do Magmatismo Macau se concentram 

principalmente nas porções NE e SW, sendo representados por diabásios e basaltos, com 

textura fanerítica fina à afanítica, em forma de plugs e derrames. Os litotipos desta unidade 

também podem apresentar estruturas vesiculares e xenólitos de rochas ultrabásicas. Na região 

centro-norte, da área é frequente a presença de fragmentos de rocha com textura vesicular em 

forma de bastões arredondados distribuídos em basalto maciço; esta feição foi interpretada 

como fragmentos vulcânicos (bombas) lançados durante o derrame basáltico (MOURA-LIMA 

et al., 2010). 

Depósitos aluvionares quaternários 

 Ocorrem ao longo dos vales dos principais rios que drenam o estado. São constituídos 

por sedimentos arenosos e argilo-arenosos, com níveis irregulares de cascalhos, formando os 

depósitos de canal, de barras de canal e da planície de inundação dos cursos médios dos rios. 

Originam-se por processos de tração subaquosa, compreendendo fácies de canal e barras de 

canal fluvial (ANGELIM et al., 2006; BEZERRA et al., 2006). 

 Os depósitos de canal se constituem nos principais jazimentos de areia em volume de 

reservas para uso na construção civil, enquanto nos depósitos de planície (várzea) encontram-

se as argilas vermelhas e subordinadamente as argilas brancas. 

Depósitos flúvio–marinhos quaternários 

 São sedimentos originados pela ação combinada de processos fluviais e marinhos 

litorâneos, caracterizando-se por exibir propriedades mistas. Em geral, encontram-se em 

planícies costeiras. Estão agrupados nessa categoria os depósitos de acumulações fluviais que 

contêm principalmente materiais arenosos, areno-argilosos, materiais orgânicos e argilosos. 

Essas áreas estão representadas por faixas de planícies, terraços e áreas de inundação 

periódica que se desenvolvem ao longo dos rios e seus afluentes (ANGELIM et al., 2006; 

BEZERRA et al., 2006). 

Depósitos flúvio lacustrinos quaternários 

 Os registros flúvio-lacustres referem-se aos depósitos siliciclásticos finos (areias finas, 

silte e argilas) associados às lagoas da região. Quando presentes, as frações psefíticas à 

psamíticas sugerem a proximidade de áreas fontes. Ocorrem como depósitos de fundo de 

lagoa (ricos em matéria vegetal e/ou bioclastos) e nas suas margens, constituindo terraços e 



41 
 

pequenos bancos (barras). A espessura aflorante máxima é de 2 m, embora espessuras maiores 

devam estar associadas a antigos canais fluviais abandonados. Também podem ocorrer 

lâminas salinas encontradas no assoalho dos lagos secos (MOURA-LIMA et al., 2010). 

Depósitos aluvionares de canal 

 Estes depósitos encontram-se principalmente ao longo do atual canal do Rio Assu e 

em seus afluentes intermitentes. Os sedimentos são predominantemente quartzosos de 

granulometria areia média a grossa. A presença de material mais fino (areia fina a argila) é 

variável; também podem ocorrer seixos e grânulos de quartzo e sílex, fragmentos de rocha e 

concreções ferruginosas, clastos de argila com até 2 cm, fragmentos de conchas e restos 

vegetais, misturados às areias. A seleção varia de moderada a pobre. A cor oscila de creme a 

marrom escuro devido à presença de matéria orgânica decomposta. As principais estruturas 

observadas são estratificações cruzadas tabulares e acanaladas e também marcas onduladas 

(ANGELIM et al., 2006; BEZERRA et al., 2006). 

Depósitos aluvionares de planície de inundação 

 Os Depósitos Aluviais de Planície de Inundação estão mapeados principalmente ao 

longo do Rio Assu e em outras poucas drenagens mapeáveis na escala deste trabalho. Podem 

ocorrer capeando as demais unidades de mapeamento. São depósitos compostos por areias 

finas, siltes e argilas. A significativa presença de matéria orgânica confere aos mesmos as 

colorações acinzentadas, amarronzadas e esverdeadas. Apresentam laminações plano-

paralelas e raras cruzadas do tipo climbing-ripples, representantes da interface tração-

decantação. É comum a presença de gretas de contração (ANGELIM et al., 2006; BEZERRA 

et al., 2006). 

Depósitos eólicos litorâneos não-vegetados e vegetados 

 Os Depósitos Eólicos Litorâneos estão localizados em toda a faixa litorânea, sobretudo 

na porção oeste da área. São representados principalmente pelos campos de dunas móveis e de 

dunas fixadas pela vegetação. Os sedimentos são constituídos por fração areia fina a média, 

composta predominantemente por quartzo e, secundariamente, por minerais pesados e, ainda, 

por fragmentos de conchas de organismos marinhos. Os grãos são bem selecionados e 

subarredondados (ANGELIM et al., 2006; BEZERRA et al., 2006). 
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 As dunas vegetadas ocorrem envolvidas por um cinturão de dunas não vegetadas do 

tipo barcanóide. Os depósitos litorâneos também incluem os sedimentos praias que são 

encontrados principalmente na zona de estirâncio. Estes são constituídos por areias 

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

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

submetidos à ação da atual dinâmica costeira, o que produz muitas variações morfológicas na 

praia, como a geração de terraços marinhos, cúspides praiais, bermas e dunas primárias. Estes 

sedimentos são submetidos a um constante retrabalhamento (marinho e eólico), devido à ação 

dos processos costeiros (MOURA-LIMA et al., 2010). 

Depósitos litorâneos praiais 

 Os depósitos de praia ocorrem em uma faixa estreita e paralela à linha de costa, 

constituídos por areias esbranquiçadas de granulação fina a grossa, quartzosas, bem 

selecionadas, limpas, ricas em bioclastos e por vezes em minerais pesados. Mostram 

estruturas sedimentares como marcas de onda de corrente e de interferência, ripples de 

adesão, parting lineation e bioturbação. São originados por processos de tração subaquosa, 

sob influência de marés em planície costeira suavemente inclinada, correspondendo a fácies 

de intermaré (ANGELIM et al., 2006; BEZERRA et al., 2006). 
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4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi necessário a utilização de um conjunto de 

equipamentos e instrumentos que possibilitaram a coleta de dados, além de laboratórios e 

ferramentas computadorizadas para o processamento, organização e análise. A linha de ação 

integrada envolve quatro etapas metodológicas, detalhadas abaixo: 

4.1 Cartografia 

 O sistema Light Detection and Raging - LiDAR funciona acoplado a uma plataforma 

aerotransportada. Inicialmente, instala-se o mecanismo de perfilamento laser em uma 

aeronave. O sistema de varredura a laser é um sistema de Sensoriamento Remoto ativo, o que 

significa que o sistema estimula o seu alvo, emitindo energia suficiente para receber a 

resposta do alvo. O LiDAR emite feixes de laser na banda do infravermelho próximo (IV) e 

obtém a resposta dos alvos mapeados captando pontos com quatro características (X, Y, Z, I). 

O sistema é todo georeferênciado (amarrado) em coordenadas de marcos geodésicos (no 

Brasil, usa-se, preferencialmente, marcos implantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE), em que as coordenadas são conhecidas e medidas com muita precisão, 

por GPS Geodésicos (Figura 4.1). 

 

Figura 4. 1 - Modelo de captação dos dados por LiDAR. 

Fonte: www. Laserdata.info 
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 As coordenadas X e Y (Norte e Leste) do sistema LiDAR, são obtidas através da 

precisão do GPS – Global System Position (Sistema de Posicionamento Global, que capita os 

sinais emitidos por satélites ao redor da órbita terrestre, sinais estes que emitem a localização 

precisa da Terra e o GPS triangula o sinal emitido, para obter maior precisão) ultra geodésico, 

que permite leituras em uma precisão de até 3 cm. A coordenada Z (altimetria) é obtida 

através do cálculo da diferença entre a altitude da aeronave e a resposta do alvo escaneado 

(conhecido na literatura como resposta dos pulsos – de 1 a 4 pulsos por alvo, onde os 

primeiros pulsos são caracterizados como vegetação ou edificação, se o terreno as possui e os 

últimos pulsos são classificados como o solo ou as feições de relevo do terreno). 

 As imagens Light Detection And Ranging (LIDAR) do quadrante do estuário do Assu, 

foi fornecido pela PETROBRAS no formato de matriz com células de 5 m x 5 m. As imagens 

foram adquiridas pelo instrumento Airborn Leica Geosystem LS60 entre fevereiro e setembro 

de 2012, com freqüência de 200 kHz, e um ângulo de abertura de 26º. O espaçamento entre os 

pontos foi de 0,41 m na direcção do voo e 0,80 m ortogonal à direção do voo. O sistema de 

referência geodésico foi o SIRGAS2000, que foi projetado no sistema de referência UTM. A 

altimetria utilizou o modelo geoide MAPGEO2010 e 29 pontos de controle no solo. 

 Os dados LiDAR pós-processados foram interpolados para produzir cartografia digital 

de alta resolução, posteriormente aplicada na análise geomorfológica da área. As 

características morfológicas identificadas foram posteriormente validadas por observações de 

campo e confrontadas com o mapa geológico existente. 

 

4.2 Trabalho de campo 

 
 O trabalho de campo foi realizado em novembro de 2012, julho e maio de 2013 e 

novembro de 2014. O total de 34 núcleos de sedimentos de 5 a 7 m de comprimento foi 

recuperado por perfuração dentro das zonas inter-marés de manguezais e/ou salinas nas 

margens estuarinas (Tabela 4.1). A perfuração manual foi realizada por meio de Eijkelkamp 

coring set, equipado com 1 ½ polegada half-pipe gouge auger (Figura 4.2). A recuperação dos 

núcleos variou entre 100% em horizonte rico em silte e matéria orgânica até 60% em 

horizontes limo-arenoso. Os perfis litológicos foram descritos nos sítios centrais e foram 

realizadas 231 subamostras para análises granulométricas, mineralógicas, 

micropaleontológicas e datação. Uma trincheira foi escavada com a finalidade de estudo 
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paleoshoreline. Os perfis estratigráficos e seções transversais foram desenhados utilizando o 

software STRATER4. 

 

Figura 4. 2 - Realização dos furos utilizando trado manual. 

 

 O trabalho de levantamento através de sondagem se deu concentrado na identificação 

de níveis marinhos/costeiros do Pleistoceno tardio e do Holoceno, bem como na sua 

elevação/profundidade na zona escolhida como alvo para o presente estudo (Fig. 5.3). 

Verificou-se a altitude destes níveis marinhos, bem como as possíveis evidências das 

movimentações verticais relacionadas com soerguimentos ou subsidências provocadas por 

neotectônica. Foi dada ênfase especial à datação e determinação de altitude de indicadores 

holocênicos de nível do mar (BEZERRA et al., 2003) e nas transgressões de ~120 ka no 

Pleistoceno, todos já identificados na região (BARRETO et al., 2002; SUGUIO et al., 2011). 

a b 
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Figura 4. 3 - Localização das sondagens feitas durante as campanhas de novembro de 2012, 
Julho de 2013 e Maio/Novembro de 2014. 

Tabela 4. 1. Coordenadas UTM na zona 25 Sul altitude geoidal dos pontos H (m) e 
profundidade dos furos realizados na região do vale do Assu. 

Point Lat. Long. H (m) Depth (cm) Date 
AS1 -5.024280 -36.831073 2,85 300 14/11/2012 
AS3 -5.173834 -36.787255 1,18 600 14/11/2012 
AS4 -5.173599 -36.787337 1,40 600 15/11/2012 
AS5 -5.175822 -36.792054 1,19 480 15/11/2012 
AS6 -5.181567 -36.623954 1,34 325 16/11/2012 
AS7 -5.195730 -36.613965 1,15 700 16/11/2012 
AS8 -5.109244 -36.792563 1,92 400 04/07/2013 
AS9 -5.112217 -36.789632 1,62 220 04/07/2013 
AS10 -5.057792 -36.798778 2,41 227 04/07/2013 
AS12 -5.106661 -36.793118 2,19 300 04/07/2013 
AS13 -5.104723 -36.794922 2,07 320 20/05/2014 
AS14 -5.096642 -36.797510 2,00 300 20/05/2014 
AS15 -5.167766 -36.794282 1,70 145 21/05/2014 
AS16 -5.163317 -36.799175 1,64 530 21/05/2014 
AS17 -5.219548 -36.833580 1,85 220 21/04/2014 
AS18 -5.193176 -36.622242 1,61 620 21/05/2014 
AS19 -5.091041 -36.772512 2,03 400 27/11/2014 
AS20 -5.096795 -36.768507 1,24 600 27/11/2014 
AS21 -5.090453 -36.780177 1,55 500 27/11/2014 
AS22 -5.102825 -36.776456 1,85 555 27/11/2014 
AS23 -5.108207 -36.774986 2,18 530 28/11/2014 
AS24 -5.104563 -36.766704 2,56 600 28/11/2014 
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AS25 -5.072775 -36.776181 1,37 300 28/11/2014 
AS26 -5.154717 -36.767089 2,08 100 29/11/2014 
AS27 -5.127289 -36.646053 2,04 700 29/11/2014 
AS28 -5.123801 -36.685867 2,47 400 29/11/2014 
AS29 -5.119453 -36.703310 2,05 200 29/11/2014 
AS30 -5.174257 -36.755822 0,81 830 29/11/2014 
AS31 -5.131803 -36.760055 2,63 500 30/11/2014 
AS32 -5.119090 -36.753788 1,66 400 30/11/2014 
AS33 -5.116619 -36.765950 1,73 700 30/11/2014 
AS34 -5.168503 -36.806235 1,48 300 30/11/2014 
AS35 -5.173341 -36.798825 1,45 300 30/11/2014 

 

Afloramento de arenito (Beachrocks) na localidade das salinas do paleocanal (Ponto: 

744539,58 mE, 9435409,95 mS / Fuso 24S). Isso quer dizer que neste local já foi praia ou 

ponta de areia. Indicativo de variação da linha do Mar (Figura 4.4). Linha de costa chegava 

até este ponto. Tem bastante concha dentro dessa amostra de beachrock e a poucos metros do 

local existe um paleomangue. Esse achado é importante, pois mostra que a progradação do 

mar foi muito rápida. Foi coletado material para fazer lâmina e também para procurar 

sedimentos (orgânico) para fazer datação (Figuras 4.5 a, b). 

 

 

Figura 4. 4 - Afloramento do beachrock in sito. 

Afloramento de Beachrock 
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Figura 4. 5 - (a) amostra de beachrock para fazer lâmina. (b) amostras de beachrock para 
retirada das conchas (matéria orgânica) para datação. 

 

4.3 Datação 

4.3.1 Luminescência Oticamente Estimulada (LOE-SAR) 
 

 Nesta etapa, a datação por (LOE-SAR) revelou a idade de deposição dos corpos 

sedimentares arenosos atribuindo às etapas de alto nível do mar do Pleistoceno Tardio. As 

amostras com as designações indicadas na Tabela 4.2 foram acondicionadas e devidamente 

embaladas de forma que não tomaram luz no envio (Figura 4.6). As amostras foram 

identificadas em laboratório como 4219 até 4226. 

Figura 4. 6 - (a) Perfil do local de coleta das amostras. (b) Coleta de amostra para 
Luminescência Oticamente Estimulada 

a b 

a b 
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 A idade média encontrada pela técnica de LOE é a data na qual a amostra foi exposta 

por um longo período à luz solar pela última vez (16 horas). Amostras com exposições de 

curta duração ou em várias épocas diferentes podem nos levar a interpretações errôneas. Por 

isso, o conhecimento do local e da coleta é importante. 

 A adequação de tal metodologia aos objetivos da pesquisa se dá em função de que a 

datação por LOE-SAR tem demonstrado uma elevada precisão para as cronologias até 800 ka 

(STOKES, 1999). As amostras foram tratadas no laboratório DATAÇÃO (Datação, Comércio 

e Prestação de Serviços LTDA) com sede em São Paulo-SP (Tabela 4.2). 

Tabela 4. 2 - Resultados das datações pelo método OLS. 

Sample Lab. 
code 

Th (ppm) U (ppm) K (%) Dose Anual 
(μGy/ano) 

P (Gy) Age (years) 

PG 1d 4219* 6,549 ± 0,236 2,049 ± 0,336 1,601 ± 0,232 2.840 ± 340 52,6 18.500 ± 3.150 
PG 1c 4220* 6,557 ± 0,236 2,047 ± 0,081 1,375 ± 0,199 2.610 ± 240 57,1 21.880 ± 3.130 
PG 1b 4221* 6,097 ± 0,220 1,858 ± 0,240 1,346 ± 0,195 2.500 ± 280 68,6 27.430 ± 4.420 
PG 1a 4222* 5,099 ± 0,184 1,670 ± 0,011 0,676 ± 0,098 1.700 ± 115 64,7 38.150 ± 4.550 
PG 2d 4223* 6,285 ± 0,226 2,044 ± 0,173 1,610 ± 0,233 2.830 ± 300 53,1 18.750 ± 2.930 
PG 2c 4224* 5,783 ± 0,208 1,916 ± 0,098 0,987 ± 0,143 2.130 ± 190 67,3 31.650 ± 4.370 
PG 2b 4225* 5,177 ± 0,186 1,391 ± 0,022 0,580 ± 0,084 1.530 ± 105 74,4 48.700 ± 5.800 
PG 2a 4226* 5,564 ± 0,200 1,990 ± 0,022 0,994 ± 0,144 2.140 ± 170 128,3 59.9507.720 

*Datação, Comércio e Prestação de Serviços LTDA. 

4.3.2 Radiocarbono 14 

 Outra técnica aplicada às amostras relacionadas com a última transgressão Pleisto-

Holocênica será a datação por radiocarbono (14C) de amostras orgânicas ou carbonatadas 

extraídas de sedimentos com até 30 ka de idade. As amostras utilizadas neste trabalho foram 

tratadas no laboratório Beta Analytic Inc. As respectivas séries de idades obtidas por estes dois 

métodos serão usadas para estabelecer a cronologia de deposição dos sedimentos e curva de 

variação do nível relativo do mar em escalas temporais de 104 a 102 de anos (Fig. 4.7, Tabela 

4.3). 

Tabela 4. 3 - Datações por carbono 14. 

Sample 
Lab. 
code 

Lat. Long. 
Depth 
(cm) 

Height 
(m above msl) 

yrs. BP 2σ cal.BP SL ind. rock* 

AS1 340717 -5.0241 -36.8303 - 2.85 4130±30 4270-3970 slp 
AS6 340718 -5.1813 -36.6238 150-155 1.34 6270±30 7260-7160 dom 
AS7 340719 -5.1955 -36.6138 450-455 1.15 5590±30 6040-5850 sda 

BRk-1 364589 -5.1038 -36.7941 Surface 1.98 4460±30 4300 to 4010 sda 
BRk-2 364590 -5.1038 -36.7941 Surface 1.98 4580±30 4430 to 4200 sda 
AS20/7 399502 -5.0966 -36.7683 410-420 1.24 2820±30 2950-2790 dom 
AS20/6 399501 -5.0966 -36.7683 370-375 1.24 2780±30 2880-2765 dom 
AS22/8 399504 -5.1027 -36.7763 590-595 1.85 2540±30 2735-2465 dom 
AS22/3 399503 -5.1027 -36.7763 380-385 1.85 2650±30 2760-2725 dom 

AS34/6 399506 -5.1683 -36.8061 465-470 1.48 7150±30 
7975-7925 
7895-7870 

dom 
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AS34/7 399507 -5.1683 -36.8061 650-660 1.48 4600±30 

5315-5275 
5180-5175 
5165-5125 
5110-5070 

dom 

AS13/2 399500 -5.1316 -36.7600 235-240 2.07 6550±30 
7460-7420 
7345-7340 

dom 

AS23/4 399505 -5.1080 -36.7747 435-440 2.18 2510±30 2720-2360 dom 
C14-22** 121268 -5.0873 -36.5518 Surface 1.2 ± 0.5 2850-2550 2850-2550 dab/br 
C14-23** 121269 -5.0862 -36.6809 Surface 0.0 ± 1.0 220±60 220 ±60 wd/pd 
C14-24** 121270 -5.0585 -36.7576 Surface 0.0  ± 1.0 360±60 360 ±60 blp/pd 
C14-25** 121271 -4.9528 -36.8857 Surface 1.0 ± 1.0 870-610 870±610 dab/br 
MC1** UCL 345 -5.0843 -36.7712 Surface 1.8 ± 1.0 1250±1060 1250±1060 dab/br 

GA/ (2)** UCL 416 -5.0804 -36.6021 Surface 1.1 ± 1.0 3680-3210 3680±3210 oy/mtf 

*Sea-level indicator code: shell in living position (slp); shell-death assemblage (sda); 
disseminated organic matter (dom); death assemblage of bivalve shells (das); wood (wd); 
bivalve shell in living position (blp); vermetid (vm); oyster (oy). Host rock code: beachrock 
(br); peat deposit (pd); abandoned tidal £at (atf); modern tidal fla (mtf). 
**Bezerra et al (2003) 

 

 Ainda foram utilizadas informações geocronológicas de 14C apresentadas por Bezerra 

et al. (2003) (Tabela 4.4) e de Termoluminescência e LOE apresentadas por Moura-Lima et al. 

(2011) (Tabela 4.5) tais informações serão integradas com os dados do presente projeto. Será 

dada uma ênfase especial para o enquadramento rigoroso de todos os pontos indicativos do 

paleonível marinho para o posterior processo de mapeamento. 

 O material datado por Moura Lima et al. (2010) estão localizados nas proximidades da 

falha de Afonso Bezerra e foram utilizados métodos de cronologia por luminescência 

opticamente estimulada. As datações das amostras ML7, ML8 e ML10 serão de grande 

utilidade, pois serão correlacionadas com os dados adquiridos na mesma área da Lagoa do 

Rosado. 
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Figura 4. 7 - Localização das amostras datadas nesse estudo e estudos prévios. 
 
Tabela 4. 4 - Datações 14C realizadas na área por outros autores. 

Sample Lat Long. Depth (cm) Elev.(m) Material Metodo Age (years) Reference 
C14-22 -5.08737 -36.55186 Surface 1,71 Beachrock Carbon 14 2850-2550 Bezerra et al (2003) 
C14-23 -5.08621 -36.68096 Surface 2,23 Peat deposit Carbon 14 220±60 Bezerra et al (2003) 
C14-24 -5.05855 -36.75767 Surface 7,72 Shell Carbon 14 360±60 Bezerra et al (2003) 
C14-25 -4.95288 -36.88575 Surface 4,07 Shell Carbon 14 870-610 Bezerra et al (2003) 
MC1 -5.08430 -36.77122 Surface 1,15 Shell Carbon 14 1250±1060 Bezerra et al (2003) 
GA/(2) -5.08043 -36.60216 Surface 1,90 Oyster Carbon 14 3680-3210 Bezerra et al (2003) 
S-2 -5.13457 -36.68857 1850 1,73 Shell  Carbon 14 6.060+/-80 Silva (1991) 
S-3 -5.09473 -36.73034 2250-2350 1,51 Shell Carbon 14 7.020+/-100 Silva (1991) 
S-5 -5.12701 -36.64716 1900 1,92 Shell  Carbon 14 30.190+/-370 Silva (1991) 
S-6  -5.11189 -36.62793 300-400 2,44 Shell  Carbon 14 2.340+/-60 Silva (1991) 
BRk -5.14051 -36.76754 Surface 5,00 Beachrock Carbon 14 5.020+/-120 Silva (1991) 

 
Tabela 4. 5 - Datações OLS realizadas na área por outros autores. 

Sample Th (ppm) U (ppm) K (%) Method 
Annual 

dose rate 
(μGy/y) 

P (Gy) Age (years) 

ML2* 3.109±0.311 0.804±0.080 0.694±0.069 
TL 1,402±115 53.95 38.500±5.100 

IRLS-MAR  18.22 13.000±1.700 

ML7 2.956±0.296 0.995±0.100 0 
TL 728±48 36.3 49.800±5.800 

IRLS-MAR  33.58 46.100±5.300 

ML8 5.529±0.553 1.464±0.146 0 
TL 1,042±79 81.97 78.600±9.900 

IRLS-MAR  49.27 47.300±6000 

ML9 1.750±0.175 0.766±0.077 0 
TL 579±33 32.54 56.200±6000 

OSL-MAR  32.39 56.000±6000 
ML10 4.685±0.169 1.605±0.513 1.138±0.165 OSL-SAR 2,182±193 165 75.600±10.500 

ML17 2.471±0.073 1.521±0.039 0 
TL 760±16 212 280.000±34.000 

OSL-MAR  206 270.000±33.000 

Fonte: Moura Lima et al (2010) 
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4.4 Análise Microfaunística - Foraminíferos 

 O presente trabalho foi fundamentado em doze sondagens (AS3, AS7, AS8, AS9, 

AS10, AS18, AS19, AS20, AS22, AS25, AS34) e duas amostras atuais (Porto de Mangue 2 e 

Porto de Mangue 3). Os métodos e técnicas micropaleontológicas de laboratório realizados 

para a presente pesquisa foram:  

4.4.1  Amostragem bio-sedimentológica 

Com o intuito de analisar o conteúdo microfaunístico das sondagens e das amostras 

atuais, foi efetuada uma amostragem bio-sedimentológica em que foram recolhidos cerca de 

10 cc de sedimento, colocados imediatamente em frascos de plástico devidamente 

identificados. 

4.4.2 Lavagem, crivagem e preparação das amostras para contagem e classificação 

Através da lavagem em uma coluna de peneiros, recuperou-se a fração de 500 e 63 

m, sendo posteriormente analisadas estas frações. Como a maior parte das amostras eram 

todas muito arenosas e com alguma matéria orgânica, aptou-se por decantar, secar e dividir a 

amostra seca num microslitter (Fig. 4.8). 

 

Figura 4. 8 - Dispositivo de divisão para amostras secas (adaptado de SCOTT et al., 2001). 
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4.4.3 Análise dos dados das Populações 
 

A maioria dos autores concorda que as amostras apenas são estatisticamente válidas 

quando se encontram 300-400 indivíduos no mínimo (LOWE e WALKER, 1997). O 

processamento de populações com mais de 300 indivíduos não contribui com mais precisão 

para o estudo das associações, pelo que alguns autores utilizam populações com apenas 100 

indivíduos (FATELA e TABORDA, 2002). Atendendo a que nem sempre os 300 indivíduos 

são obtidos com facilidade, Fatela e Taborda (2002) testaram a validade de amostras de 100 a 

300 espécimes e os resultados demonstram que as espécies mais abundantes mantêm a sua 

importância relativa em ambos os agrupamentos. Os mesmos autores verificaram, ainda, com 

uma segurança igual a 99%, que existe correlação positiva entre os resultados obtidos na 

contagem de 300 e de 100 indivíduos, relativamente aos foraminíferos bentônico das amostras 

testadas. No presente trabalho, o valor de referência para a contagem foi de 300 indivíduos, 

usando para cálculos de diversidade um número igual ou superior a 100. Como auxiliar para a 

identificação das espécies de foraminíferos, foram usados vários guias de identificação, 

nomeadamente, Loebich e Tappan (1988), Colom (1974), Jones (1994) e Boltovskoy et al. 

(1980) e consultados vários artigos científicos. 

Após a contagem e a confirmação da identificação dos organismos, foram calculados 

os seguintes parâmetros ecológicos: a Riqueza específica (S), a estimativa do número total de 

indivíduos para cada amostra (Ni), e as frequências absolutas e relativas de cada espécie na 

amostra. 

Com base no número e abundância relativa das espécies, foi calculado o índice de 

diversidade de Shannon H(s). Este índice varia usualmente entre 1,5 e 3,5 e apenas raramente 

ultrapassa os 4,5 (MARGALEF, 1972 in MAGURREN, 1991). Em geral, H(s) aumenta da 

zona intertidal para a zona nerítica exterior (LIN, 1992).  

Ainda com base nas frequências relativas, foi possível identificar o grau de 

dominância das espécies encontradas, sendo consideradas espécies dominantes aquelas com 

uma abundância relativa igual ou superior a 20%, e comuns aquelas com uma abundância 

relativa igual ou superior a 10%. 

Os cálculos do índice de diversidade de Shannon foram efetuados através do programa 

de análise multivariada PRIMER-E (Plymouth Routines in Multivate Ecological Research), 

versão 5.2.0 (2001) para Windows. 
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4.4.6 Interpretação ambiental de acordo com as associações de foraminíferos 
 

De forma a categorizar as diferentes amostras de acordo com os diferentes graus de 

influência marinha a que estão sujeitos no ato de deposição, elaborou-se um índice qualitativo 

com base no teor em espécies de cada associação faunística e o seu significado ecológico. 

Os graus de influência marinha variam de 1 a 4, correspondendo o grau 1 a um 

ambiente de mangal alto, o grau 4 corresponde a um ambiente subtidal e os graus intermédios 

2 e 3 correspondem a mangal médio e mangal baixo, de acordo com a variação/proporção de 

carapaças aglutinadas e calcárias. 

As espécies foram agrupadas em três grupos diferentes de acordo com o seu 

significado ecológico: espécies estuarinas, espécies exóticas (i.e. espécies de plataforma 

continental) e espécies de sapal/mangal. Foram também tomados em conta os grupos dos 

Miliolídeos, Indeterminados calcários e o ∑ das espécies exóticas, pois, quando se regista um 

aumento das abundâncias relativas destes grupos, estamos a nos aproximar de uma zona de 

maior influência marinha e, consequentemente, um aumento do grau. 

Os valores de diversidade (Hs) e a razão Aglutinados/Calcários (A/C) também foram 

levados em conta. Quando se verificou um aumento de diversidade, aumentou a influência 

marinha; e quando se registou um aumento dos aglutinados, a influência marinha diminuiu. 
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PADRÕES GEOMORFOLÓGICOS E COMPARTIMENTAÇÃO TECTÔNICA NA 
REGIÃO ESTUARINA DO RIO ASSU, NE – BRASIL 

 
GEOMORPHOLOGICAL PATTERNS AND TECTONIC 

COMPARTIMENTALIZATION IN THE ESTUARY OF THE ASSU RIVER, NE - 
BRAZIL 

 
RESUMO 

O presente trabalho refere-se à caracterização geomorfológica da região compreendida pela 

desembocadura do Rio Assu, localizado no estado do Rio Grande do Norte, região Nordeste 

do Brasil. Confeccionou-se e analisou-se cartas hipsométrica, de declividade, rugosidade 

através do relevo sombreado, perfis topográficos e modelos em 3D, em que a interseção 

dessas informações auxiliou na produção da carta Geomorfológica. Utilizou-se vetorização 

das cartas topográficas de Macau e Porto do Mangue, na escala de 1:50.000 e equidistância 

entre as curvas de nível de 20 m, com recurso o software de SIG Spring 5.2. Os resultados 

obtidos a partir da análise da carta geomorfológica mostram que existem no 1º Táxon três 

classes morfoestruturais, correspondentes: i) sedimentos quaternários, ii) a cobertura 

sedimentar de plataforma (composta pelos sedimentos da Formação Barreiras e Pós-Barreiras) 

e iii) as Formações Mezozóicas da Bacia Potiguar. O 2º Táxon é composto basicamente por 

duas classes morfoestruturais, que são i) planície costeira e ii) plataformas (ou tabuleiros) 

costeiros. O 3º e 4º Táxons correspondem respectivamente aos padrões e aos tipos erosivos e 

acrescionários da forma de relevo. Respectivamente podem observa-se quatro formas de 

denudação na área de estudo (Adm, Adf, Apf, Atpm. Actpf e Actf). O 5º Táxon corresponde as 

formas de vertente. Na área de estudo podemos distinguir dois padrões, o primeiro 

corresponde formas planas e retilíneas, encontradas do rio principal, com presença de 

extensas planícies. O segundo padrão são relativos a padrões côncavos e retilíneos, sendo 

encontrados nos rios secundários da bacia, principalmente entre 1º e 2º ordem. No 6º Táxon 

foram identificadas falésias ativas e inativas, voçorocas e cone de dejeção. Desse modo, 

mostramos as funcionalidades dos mapas derivados do Modelo Numérico do Terreno. Esse 

documento se constitui, assim, em um instrumento base para outras análises e diagnósticos 

com o objetivo de compreender a dinâmica da paisagem de forma integrada. 

Palavras Chave: Compartimentação geomorfológica. rio Assu. Modelo Numérico do Terreno. 
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ABSTRACT 

This study refers to the caracterization of geomorphological patterns and tectonic 

compartimentation in the estuary of the Assu river, Rio Grande do Norte state, northeast of 

Brazil. The techniques used in this study consisted in the preparation and analysis of 

hypsometric mapping, slope mapping, hillshade, topographic profiles and 3D models, these 

information helped in the production of geomorphological mapping. To produce the above 

products, the 20 m contours on the Macau and Porto do Mangue quadranges 1:50,000 

topographic map were manually digitized and analyzed using SPRING 5.2. The results show 

that there are in 1st Taxon three class morphostructural: i) quaternary sediments; ii) platform 

sediment covering (Barreiras and Pos-Barreiras Formations) and iii) Mesozoic formation of 

Potiguar basin. The 2nd Taxon consists in two morphostructural classes: i) coastal plain and 

ii) platforms (or tablelands) coastal. The 3rd and 4th Taxon are the patterns and the erosive 

and deposition kinds of shape relief. There are four forms of denudation in the study area 

(Adm, Adf, Apf, Atpm. Actpf and Actf). The 5th Taxon are shape of hillside. In the study area 

we identified two patterns, flat and rectilinear forms, found the main river, with the presence 

of extensive plains. The second pattern is concave and rectilinear patterns found in secondary 

rivers of the basin, mainly between 1st and 2nd order. On the 6th Taxon active and inactive 

cliffs, gullies and dejection cone were identified. We show the features of the maps derived 

from the Digital Terrain Model. This study is thus in a basic instrument for further analysis 

and diagnostics in order to understand the dynamics of the landscape in an integrated manner. 

Keywords: Geomorphologic compartimentalization. Assu river. Digital Terrain Model 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 
 As áreas litorâneas constituem uma interface complexa entre o continente e oceano, 

em que ocorre um intenso intercâmbio de energia e matéria. Essas regiões estão sendo 

afetadas, a escala mundial, pelo rápido crescimento populacional, que constitui uma das 

consequências diretas do desenvolvimento econômico (SUGUIO, 2003). 

 Existem inúmeros conflitos gerados em função da ocupação desordenada do espaço 

físico terrestre das regiões litorâneas e adjacências, que poderiam ser minimizados, e em 

certos casos até mesmo eliminados, se os principais agentes geológicos que afetam a área em 

questão estivessem mais bem estudados e diagnosticados. 

 A análise do relevo é uma ferramenta essencial na análise dos processos da 

geodinâmica de superfície, bem como na definição de resiliência/vulnerabilidade do meio 

ambiente em questão e no estabelecimento de legislação para a sua ocupação e proteção. 

Atendendo que o relevo condiciona a ocupação humana do território, a análise 

geomorfológica proporciona uma grande variedade de métodos e técnicas de suporte a 

decisão que permitem otimizar as decisões e diminuir o risco relacionados com esta ocupação. 

Assim, estudar as formas de relevo e inferir daí os processos geomórficos ao combinar 

modelos de previsão, observações de campo e informações extraídas através de técnicas de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) (FLORENZANO, 2008).  

 Em 1987 Evans criou nove estágios para estudos geomorfológicos, começando com a 

conceitualização e operação de definição de grandes formas. E muitas operações passaram a 

ser feitas na tela do computador tais como: delimitação, medidas, avaliação de distribuição de 

frequência, interrelação e mapeamento. 

 A caracterização geomorfológica e dos demais componentes do meio é muito 

importante, pois, a partir daí, pode-se gerar um diagnóstico preciso das áreas degradadas e 

também auxiliar na determinação de medidas mitigadoras para as mesmas. 

 A área de estudo compreende a região do estuário do rio Assu, que abrange o 

município de Macau e o município de Porto do Mangue, ambos pertencentes ao estado do Rio 

Grande do Norte. Essa área foi escolhida para realização da presente pesquisa por ser um 

local com poucos trabalhos em escala de detalhe, sobre riscos naturais e também por ser uma 

área que nos últimos anos vem passando por um forte processo de ocupação. 
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 A partir deste estudo almeja-se contribuir para um melhor conhecimento da dinâmica 

dos processos geomorfológicos na área em questão, do estuário do rio Assu, enfatizando, 

também, os outros componentes da paisagem e suas interrelações, fornecendo, assim, dados 

que possam servir de subsídio para futuros projetos de planejamento ambiental e territorial. 

 

5.2 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

 A área escolhida para a realização dessa pesquisa foi o estuário do Rio Assu, no estado 

do Rio Grande do Norte (Figura 5.1). A área é delimitada pelas coordenadas 36°54’00”W, 

36°34’00”W e 4°56’00”S, 5°12’00”S   possuindo uma área de aproximadamente 1917,49 

km². Esse estuário faz parte do sistema de Bacias Hidrográficas dos rios Piranhas-Assu, a 

maior do estado do Rio Grande do Norte, localizada na parte Centro Ocidental dos estados do 

Rio Grande do Norte e Paraíba. 

 A área de estudo é composta pelo rio principal o Assu, onde, ao longo de 

aproximadamente 9 km da linha de costa atual, o mesmo divide-se em três outros cursos que 

são Rio Assu, Rio das Conchas e Rio Cavalas. Além dos rios principais e secundários, existem 

cinco lagoas que fazem parte da área de estudo. Elas são fontes importantes para o presente 

estudo, já que guardam informação dos ambientes pretéritos na região. 
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Figura 5. 1- Localização da área de estudo. 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA  

 As unidades litoestratigráficas estão distribuídas em três superseqüências: Rifte 

(Cretáceo Inferior); Pós-rifte (Aptiano); e Drifte (Albiano até o recente). A evolução 

cenozóica é marcada pela reativação dos sistemas de falhas de Afonso Bezerra (NW) e 

Carnaubais (NE), que influenciou na evolução do litoral entre Aracati/CE e Touros/RN 

(SRIVASTAVA; CORSINO, 1984). Fonseca (1996 apud SILVA et al., 2010) afirmou que este 

par de sistemas conjugados de falhas é responsável pela compartimentação do litoral entre a 

Ponta do Mel/RN e a Ponta dos Três Irmãos/RN, reativando parte da estruturação pré-

existente e modelando a superfície atual e sedimentação costeira. 
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 As unidades estratigráficas presentes na área de estudo variam de idade cretácea a 

holocênica, em uma coluna que da base para o topo é composta pela Formação Jandaíra 

(carbonatos fossilíferos), Formação Tibau (arenitos calcíferos finos a conglomeráticos), 

Formação Macau (basaltos e gabros), Formação Barreiras (conglomerados e arenitos grossos, 

com intercalações de siltitos) e Depósitos Quaternários. Os Depósitos Quaternários consistem 

em Depósitos Aluvionares Antigos (conglomerados e arenitos grossos, relacionados com 

antigos terraços fluviais), Depósitos Aluvionares Recentes (areias quartzosas de canal e 

sedimentos finos em planícies de inundação), Depósitos Flúvio-Lacustrinos (sedimentos finos 

relacionados com transbordamento), Depósitos Flúvio-Marinhos (sedimentos finos ricos em 

carbonato e matéria orgânica, sob influência de marés), Depósitos de Mangue (silte, argila e 

matéria orgânica), Depósitos Eólicos Vegetados (areias quartzosas avermelhadas, com matéria 

orgânica), Depósitos Eólicos não vegetados (areias quartzosas bem selecionadas com grãos 

arredondados) e Depósitos Litorâneos de Praia (areia fina a grossa com bioclastos e minerais 

pesados) (SILVA et al., 2010) (Figura5. 2). 

 

 

Figura 5. 2 - Contexto geológico. 
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5.4 MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO 

 Inicialmente é importante compreender a acuidade da geomorfologia, a qual, segundo 

Argento (2007), serve de base para a compreensão das estruturas espaciais, em relação à 

natureza física dos fenômenos. Pode-se compreender, então, o caráter multidisciplinar que a 

geomorfologia apresenta nos projetos de gerenciamento ambiental ou até mesmo numa 

concepção mais integradora, como na de gestão do território. 

 A geomorfologia analisa as formas do relevo focalizando suas características 

geométricas, composição do substrato, processos atuantes e fatores controlantes, bem como a 

dinâmica evolutiva. Dessa maneira, ganha relevância por auxiliar a compreender o modelado 

terrestre, que surge como elemento do sistema ambiental físico e condicionante para as 

atividades humanas (CHRISTOFOLETTI, 2007). 

 O objetivo da geomorfometria é medir as características individuais separando-os e 

seus arredores. Sendo assim fechamento de uma borda marcando assim seis limites das 

unidades. Com a criação de hierarquias e ampliando a divisão de classes, em um sistema na 

terra. 

 Nesse contexto, uma das ferramentas mais utilizadas atualmente é a carta 

geomorfológica. Segundo Casseti (2005), a cartografia geomorfológica se constitui em um 

importante instrumento na espacialização dos elementos geomorfológicos, que permite 

representar a gênese das formas do relevo e suas relações com a estrutura e processos, bem 

como a própria dinâmica dos processos, considerando suas particularidades. 

 A primeira ideia de carta geomorfológica em escala detalhada foi desenvolvida por 

Passarge, em 1914, através do Atlas Morfológico. Segundo Florenzano (2008), o mapeamento 

geomorfológico, como conhecido atualmente, teve início na Polônia, onde tem sido utilizado, 

desde a década de 1950, como suporte ao planejamento econômico. Além disso, é utilizado 

em outros países para apoiar estudos teóricos da paisagem. Atualmente, os mapas 

geomorfológicos são utilizados em zoneamentos agrícolas, ecológicos e econômicos, como 

suporte ao planejamento agrícola, urbano e regional, e na elaboração de projetos de obras de 

engenharia (GUSTAVSSON; KOLSTRUP; SEIJMONSBERGEN, 2006). Entretanto, mesmo 

sendo uma técnica antiga, até os dias de hoje não existe um consenso no que diz respeito a um 

método de mapeamento internacionalmente unificado. 
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 A metodologia do mapeamento geomorfológico tem como base a ordenação dos 

fenômenos físicos mapeados, segundo uma taxonomia que deve estar aferida a uma 

determinada escala cartográfica (ARGENTO, 2007). Segundo Casseti (2005), com base nas 

recomendações da Sub-Comissão de Cartas Geomorfológicas da União Geográfica 

Internacional (UGI), a carta geomorfológica de detalhe, em escala grande, deve comportar 

quatro tipos de dados: morfométricos, morfográficos, morfogenéticos e cronológicos de 

Tricart (1965), conforme Quadro 5.1: 

 

Quadro 5. 1 - Quatro tipos de dados que devem ser incorporados numa carta geomorfológica 

de acordo com a UGI. 

Morfométricos 

Devem refletir as dimensões das formas de terreno e apoiam-se nas cartas 
topográficas ou outras formas de levantamento. Cita-se como exemplo a 
extensão de terraços ou escarpas erosivas, declividade de vertentes, entre 
outras. 

Morfográficos 

Resumem o processo evolutivo, de que resultam as formas de agradação e/ou 
de degradação. Como formas de degradação destacam-se as formas de erosão 
diferencial, as escarpas de falha ou erosivas, ravinas e voçorocas. Como formas 
de agradação, destacam-se depósitos aluviais em planícies de inundação, 
concentração de colúvios pedogenizados ou pedimentos detríticos inumados. 

Morfogenéticos 

Identificam os processos formadores das feições morfológicas representadas. 
Como exemplo, as superfícies erosivas associadas ao processo de aplainamento 
devem conter referências ao processo de pediplanação, identificando a gênese 
ligada ao recuo paralelo de vertentes em condição climática seca, podendo 
incorporar referenciais de natureza cronológica, associados ao período de 
formação, adicionando termos como “de cimeira” (mais antigo) ou 
“intermontanas” (mais recente). 

Cronológicos Introduzem a escala temporal dos processos. 

Fonte: Adaptado de Casseti (2005). 

 O relevo está dividido em compartimentos geomorfológicos. Casseti (2005) afirma 

que a compartimentação topográfica corresponde à individualização de um conjunto de 

formas com características semelhantes, que resultam da conjugação semelhante dos agentes 

formadores e das características geológicas do substrato. A caracterização das formas de 

relevo conduz a identificação dos diferentes agentes formadores atuantes ao longo do tempo 

na área em estudo. Assim, a análise da evolução do modelado terrestre conduz a 

caracterização de compartimentos distinguidos (CASSETI, 2005). 
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 A metodologia do mapeamento geomorfológico tem como base a ordenação dos 

fenômenos mapeados, segundo uma taxonomia que deve estar aferida a uma determinada 

escala cartográfica. Esses fatores, em conjunto, geram arranjos regionais de relevo, com 

formas variadas, mas que guardam relações causais entre si (GUERRA; CUNHA, 2007). 

 

5.5 MODELO NUMÉRICO DO TERRENO (MNT) 

 Uma das modelagens mais utilizadas nas geotecnologias diz respeito à elaboração de 

Modelos Numéricos do Terreno ou Modelos Digitais do Terreno. Tais nomenclaturas obedecem 

à ideia de que esse tipo de modelagem procura representar digitalmente o comportamento da 

superfície do planeta. Atualmente, porém, essa visão tornou-se um pouco mais abrangente, 

podendo esse modelo ser considerado como a representação da variação contínua de qualquer 

fenômeno geográfico que ocorre na superfície ou mesmo na atmosfera terrestre (FITZ, 2008). 

 Modelo Numérico de Terreno (MNT) é uma representação matemática da distribuição 

espacial de uma determinada característica vinculada a uma superfície real. A superfície é, em 

geral, contínua e o fenômeno representado pode ser variado (LOPES et al., 2006). 

 Dados de relevo, informação geológica, levantamentos de profundidades do mar ou de 

um rio, informação meteorológica e dados geofísicos e geoquímicos são exemplos típicos de 

fenômenos representados por um MNT (CÂMARA et al., 2001). 

 Em termos gerais, pode-se afirmar que os MNTs podem ser representados 

matematicamente por meio de pontos e linhas (no plano) ou grades de pontos e polígonos 

(para superfícies tridimensionais). Esses modelos proporcionam, portanto, a possibilidade de 

construção de uma superfície tridimensional a partir de atributos de dados dispostos no 

sistema (FITZ, 2008). 

 Os MNTs são utilizados para trabalhos envolvendo geomorfologia, pois com eles 

podem-se extrair outras informações importantes para a caracterização da área de estudo, por 

exemplo: cálculo de declividades, estabelecimento de perfis topográficos, elaboração de 

mapas de orientação de vertentes. 

 Segundo Câmara et al. (2001), o processo de geração de um Modelo Numérico de 

Terreno pode ser dividido em duas etapas: amostragem e interpolação. 
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 Na aquisição das amostras ou amostragem, as amostras disponíveis para elaboração 

das grades representam o comportamento do relevo da região, dispostas numa malha de 

pontos e isolinhas com informações altimétricas distribuídas irregularmente 

 A geração do modelo propriamente dito ou interpolação corresponde a processos em 

que se determina o valor de uma função matemática num ponto interno de um intervalo, a 

partir dos valores da função nas fronteiras de determinado intervalo (SILVA, 2003). A escolha 

de um determinado método de interpolação é uma decorrência da disposição geográfica dos 

pontos e da utilização de critérios estatísticos. Após a geração do modelo, podem-se 

desenvolver diferentes aplicações. 

 Segundo Fitz (2008), para a geração de um MNT, em geral deve-se primeiro realizar 

um levantamento dos dados disponíveis e procurar caracterizá-los espacialmente. Geralmente 

trabalha-se com dados pontuais (altitudes no terreno, temperaturas) ou com isolinhas (isoietas, 

isotermas, isoípsas etc.). Em seguida introduzem-se os dados no sistema 

(digitalização/vetorização), estabelecendo os parâmetros de interpolação dos pontos e, por 

fim, aplica-se o módulo do respectivo software para a geração do modelo. 

 

5.6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa foi necessária utilização de um conjunto de 

equipamentos e instrumentos que possibilitaram a coleta de dados, além de laboratórios e 

ferramentas computadorizadas para o processamento, organização e análise desses dados. A 

seguir serão detalhados os procedimentos técnico-operacionais relativos a cada objetivo 

específico. 

 O material cartográfico produzido neste trabalho foi confeccionado com auxílio do 

software Sistema de Processamento de Informação Georreferenciados (SPRING) versão 5.2. 

Todo o produto confeccionado foi gerado a partir das curvas de nível extraídas das cartas 

topográfica Macau (SB-24-X-D-II-2) e Porto do Mangue (SB.24-X-D-II-1), escala de 

1:50.000, com equidistância das curvas de nível de 20 m (EXERCITO BRASILEIRO,1990). 

O sistema de coordenadas utilizadas foi Universa Transversa de Mercator (UTM) e o Datum 

SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas). 
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 No processo de vetorização manual das cartas topografias foi utilizado o software 

gratuito DraftSight, um programa para edição e compartilhamento de arquivos no formato 

DWG. 

 Foram utilizadas imagens CBERS 2B da região, do ano de 2008, com a composição 

colorida R(2) G(2) B(1).  

 Outro software usado durante a pesquisa foi o ProGriD, disponível no sítio do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma aplicação desktop desenvolvida 

para o sistema operacional Windows, que permite a transformação de coordenadas entre os 

sistemas de referência oficiais em uso no Brasil: Córrego Alegre, SAD69 e SIRGAS2000. 

 Foi gerado o Modelo Numérico do Terreno (MNT) com auxílio do software SPRING 

5.2 e a partir deste foram confeccionadas as cartas clinográfica (declividade), hipsométrica 

(altimetria) além de perfis topográficos, modelo sombreado do terreno, modelo em 3D e a 

Carta geomorfológica. 

 Foram realizadas duas visitas à área de estudo onde os objetivos eram o 

reconhecimento e para averiguação de possíveis estruturas, foi usado um GPS (Global 

Positioning System), de navegação, para “plotar” possíveis estruturas de interesse. 

 

5.6.1 Modelo Numérico do Terreno (MNT) 

 Na elaboração do MNT para a presente pesquisa, foram geradas as grades regular e 

irregular, com a finalidade de melhor representar os dados da área em questão. A geração de 

grades regulares é utilizada em análises de cunho qualitativo dos dados, pois uma das formas 

de visualização da grade regular é através de uma imagem em níveis de cinza, onde os valores 

mais escuros correspondem aos pontos de cotas mais baixas e os tons de cinza mais claros os 

pontos de valor mais alto. 

 Essa forma de representação não preserva a quantidade nem a espacialização original 

dos dados, no entanto permite uma fácil avaliação visual e qualitativa do desempenho do 

interpolador (BRUCH et al., 2009). 

 Os parâmetros usados no projeto de pesquisa, no ambiente do SPRING, para produção 

da grade regular foram:  
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- Tipo de dados: amostra (pontos e/ou isolinhas); 

- Interpolador: média ponderada /cota/ quadrante (média ponderada por cota e por 

quadrante) considera, além da ponderação e dos quadrantes, o valor de cota de cada amostra 

a ser usada na estimativa do ponto da grade. Esse interpolador foi escolhido para realização 

do presente projeto por apresentar um melhor resultado visual comparado com os outros 

interpoladores disponíveis no SPRING. 

 Os parâmetros usados no projeto de pesquisa foram: 

― PI de saída: CURVAS; 

― Tipo de interpolação: Delaunay; 

― Linha de quebra: Sim; 

― Tolerância de isolinhas: 5 m; 

― Distância entre ponto de isolinhas: 100 m; 

― Tolerância de linhas de quebra: 5 m; 

― Triangulação/menor aresta: 1 m. 

 Na geração do TIN, o modo de triangulação utilizado foi o de triangulação de 

Delaunay, que favorece a criação de triângulos o mais próximo de equiláteros possível.  

 

5.6.2 Elaboração da carta hipsométrica 

 Para a confecção da carta hipsométrica da área de estudo foi necessária a digitalização 

das cartas Macau de Porto do Mangue, em seguida, a vetorização das curvas de nível da carta. 

Optou-se por vetorizar manualmente a carta com o auxílio do programa DraftSight, ao invés 

de fazer de forma automática, pois o que se está almejando são dados com maior precisão 

possível. 

 Depois de vetorizadas todas as curvas de nível e os pontos cotados, foram atribuídos 

os respectivos valores altimétricos e, em seguida, o arquivo foi armazenado em formato 

vetorial com extensão DWG. 

 Posteriormente, o arquivo foi transferido para o software SPRING 5.2 e a partir daí foi 

gerada a grade retangular. Depois desse momento foi feito o fatiamento das faixas de altitude, 
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que no presente trabalho foram consideradas de 10 em 10m para as menores altitudes, 

facilitando, assim, a identificação das áreas de planície e terraços (até 20 m), e a cada 20m 

para as maiores altitudes (de 20 a 140 m). Em seguida foi gerada a carta hipsométrica da 

região compreendida pelo estuário do Assu - RN, na escala de 1:50.000. 

 

5.6.2 Elaboração da carta clinográfica 

 Com a geração da grade triangular feita a partir das curvas de nível, como explicado 

anteriormente, pôde-se confeccionar a carta de declividade da área de estudo. Para a sua 

confecção, selecionou-se a categoria declividade e, em seguida, os planos de informação 

(PIs), amostra, grades, TIN e imagem. Depois selecionou-se na barra de ferramentas MNT o 

ícone Declividade e depois foi escolhida a entrada (Grade), a saída (Declividade) e unidade 

porcentagem. Na categoria de saída colocou-se a categoria Declividade temático, onde esse 

foi preestabelecido no início do projeto. Em seguida inseriu-se o tamanho do pixel, que neste 

trabalho convencionou-se colocar 5m, pois com este valor pode-se obter um produto com uma 

boa visualização para esta escala de trabalho, consistindo, assim, na transformação de curvas 

de nível em porcentagens de inclinação. 

 Lemos e Santos (1996 apud SILVA; SCHULZ; CAMARGO, 2003) citam a 

caracterização do relevo, em que é atribuído um nome para cada classe conforme o intervalo 

de porcentagem de inclinação. Um ponto importante para a confecção dessa carta foi a 

escolha das classes de Declividade. Para o presente trabalho foram utilizadas as classes de 

declividade estabelecidas pela EMBRAPA (1999). 

 Devem-se observar as classes de declividade em porcentagem e o seu equivalente em 

graus na Tabela 5.1: 

Tabela 5. 1 - Classes de declividade em porcentagem, seus respectivos valores em graus e a 

sua classificação de acordo com a forma do relevo. 
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Fonte: EMBRAPA (1999). 

 E, por fim, foi confeccionado todo o Layout no Scarta, sendo impressa a carta 

clinográfica da região compreendida pelo estuário do Assu-RN na escala de 1:50.000. 

 

5.6.3 Elaboração dos perfis topográficos 

 O procedimento feito no Spring para geração dos perfis topográficos foi o seguinte: 

primeiro lugar estabeleceu-se que os perfis fossem feitos nas linhas de Longitude da área da 

carta, os trechos escolhidos foram: 9437000, 9428000 e 9419000 (E). Esses perfis foram 

traçados no sentido Norte-Sul. 

 O processo consistiu em ativar no painel de controle o plano de informação do tipo 

MNT, sendo esse tipo usado como entrada para a definição dos perfis. Em seguida, no painel 

de controle MNT, foi selecionado o ícone Perfil.  No presente trabalho a configuração se deu 

da seguinte forma: Entrada (Grade); Trajetória (PI); PI (o plano de informação escolhido foi 

PERFIL_1, além disso, foi marcado o ícone: Selecionar trajetória); Título do gráfico (Perfil – 

Nº da longitude escolhida); Eixo Y (Cota) e Unidade (metros). 

 Em um segundo momento esses perfis foram editados em um software de edição de 

imagens, onde foi determinado o seu exagero vertical, sendo esse parâmetro imprescindível 

em um perfil topográfico, porém o Spring não possui essa funcionalidade. O exagero 

determinado nos perfis do PI (Plano de Informação) Latitude foi de 40x. 

 

5.6.4 Elaboração da carta geomorfológica 

Classes de Declividade 
Em Porcentagem Em Graus Formas correspondente 

0 – 3 % 0 – 1,72° Plano 
3 – 8 % 1,72 – 4,58° Suave ondulado 
8 – 20 % 4,58 – 11,31° Ondulado 

20 – 45 % 11,31 – 24,23° Forte ondulado 
45 – 75 % 24 ,23 – 33,87° Montanhosos 

> 75% >  33,87° Escarpado 
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 Para a confecção da carta geomorfológica foi necessária a sobreposição e interpretação 

de diversos produtos cartográficos e, além disso, visitas a campo. A carta geomorfológica 

produzida nesta pesquisa foi elaborada de acordo com os conhecimentos sobre 

geomorfologia, fotointerpretação, sensoriamento remoto e geologia. 

 Para um melhor entendimento todo o processo será descrito a seguir em 3 passos: 

1º Passo: para identificação do 1º Táxon foi necessário a utilização de informações adquiridas 

no mapa geológico a respeito do tipo de cobertura, que na área estudada foram divididas em 3 

tipos: sedimentos quaternários, coberturas de plataforma (Formações Barreiras e Pós-

Barreiras) e Formações Mesozoicas da Bacia Potiguar. 

2° Passo: na identificação do segundo Táxon, referente as formas morfoesculturais, foram 

definidas das duas classes, identificadas com o auxílio da Carta hipsométrica e de imagem de 

satélite.  

3° Passo: o terceiro e o quarto Táxon correspondem aos padrões e os tipos erosivos e 

acrescionários da forma de relevo. Foram utilizadas informações da Carta hipsométrica e de 

informações da tabela dos índices de dissecação elaborada por Ross (1996) Tabela 5.2. 

 

Tabela 5. 2 - Matriz dos índices de dissecação das formas de relevo. 

Grau de entalhamento 

dos Vales 

Dimensão Interfluvial Média 

Muito Grande 

(1) > 1500 m 

Grande (2) 

1500 a 700 m 

Média (3) 

700 a 300 m 

Pequena (4) 

300 a 100 m 

Muito pequena 

(5) ≤ 100 m 

Muito fraco (1) < 20 m 11 12 13 14 15 

Fraco (2) 20 – 40 m 21 22 23 24 25 

Médio (3) 40 – 80 m 31 32 33 34 35 

Forte (4) 40 – 160 m 41 42 43 44 45 

Muito forte (5) > 160 m 51 52 53 54 55 

Fonte: Ross (1996). 

4° Passo: corresponde ao 5º Táxon, que corresponde as formas de vertentes, esse foi gerado a 

partir das informações dos perfis topográficos, foram gerados perfis que secionavam os 

principais cursos da área do estuário do Assu. Nesses perfis pode-se verificar as formas das 

vertentes.  
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5° Passo: delimitação do 6º táxon, que corresponde as feições estruturais identificáveis, nessa 

etapa foram utilizados os mapas de declividade, hipsometria, imagens de satélite e trabalho de 

campo. Foram encontradas falésias (ativas e inativas) voçorocas e cones de dejeção. 

 

5.7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Analisando a carta hipsométrica (Figura 5.5), podem-se avaliar vários parâmetros e 

dimensões morfológicas distintas, dentre eles a porcentagem de área que cada categoria 

altimétrica abrange. O resultado obtido mostra que a classe altimétrica que varia entre 0-10 m 

obteve o maior valor areal, aproximadamente 912,97 km², e o menor valor, com menos de 1% 

de área (0,46 km²), é a classe altimétrica que varia entre 120-140 m, área que se refere ao 

ponto mais alto (Tabela 5.3). 

 

Tabela 5. 3 - Área ocupada por cada uma das classes altimétricas. 

Classes Altimétricas (m) Área (km²) Porcentagem (%) 
    0 – 10 917,82 47,87 
  10 – 20 169,27 8,82 
  20 – 40 190,18 9,91 
  40 – 60 334,60 17,44 
  60 – 80 86,12 4,49 
  80 – 100 8,45 0,44 
100 – 120 2,63 0,13 
120 – 140 0,46 0,02 
Total 1917,49 100 % 

 

 Dentre os valores encontrados pode-se distinguir algumas grandes unidades 

geomorfológicas: 912,97 km² na classe altimétrica de 0-10 m, que se refere às áreas das 

planícies fluviais, mangues e praias; já na classe que varia 10-20 m, que ainda diz respeito às 

áreas de planícies fluviais no médio e baixo curso do rio e seus afluentes, abrange uma área de 

169,27 km²; os valores entre 40 e 60 m ocupam uma área de 334,60 km², sendo a segunda 

maior classe, corresponde aos tabuleiros já desgastados pelos processos erosivos; a classe 60-

80 m possui uma área de 86,12 km²; entre 80-100 m abrange 8,45 km²; e, por fim, os valores 

da classe 100-120 compreendem 2,83 km². 

 O modelamento das formas de relevo nesta área é resultante da ação constante dos 

processos do meio físico, das condições climáticas, das variações do nível do mar, da natureza 
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das sequências geológicas, das atividades neotectônicas e do suprimento de sedimentos 

carreados pelos rios e oceano, que controlam o desenvolvimento de feições erosivas e 

construtivas na faixa litorânea (SOUTO et al., 2006 apud SILVA et al., 2010). 

 

 

Figura 5. 3 - Carta Hipsométrica. 

 

 O segundo produto a ser analisado foi a imagem sombreada do terreno (Figura 5.6), 

onde se pode observar nitidamente o forte entalhamento dos canais na porção oeste da carta. 

Pode-se distinguir grandes áreas de dissecação com formas tabulares a oeste e formas 

semiconvexas na porção leste da carta, nessa área pode-se observar a presenças de falhas 

(BRASIL, 2010) e lineamentos morfoestruturais onde essas influenciam o direcionamento da 

drenagem nessa porção. 

 Outra grande área delimitada analisando a carta de relevo sombreado é a grande zona 

de planície flúvio-marinha, onde esse é mais difícil de ser delimitado utilizando a imagem de 
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satélite e/ou os outros produtos gerados, sendo somente delimitável com a presente carta. 

Além da planície flúvio-marinha também conseguimos identificar as zonas de lagoas. 

 

Figura 5. 4 - Relevo Sombreado, azimute 180° e elevação 45°. 

 

 Analisando as medidas de classe encontradas no plano de informação declividade 

(Figura 5.7), foram encontrados os seguintes valores: 0-3% é a classe temática com maior 

área ocupada, ao todo são 1223.20 km², correspondente a < 1,72°, sendo esse um relevo 

plano. Na área em questão a forma de relevo predominante são os baixos planaltos costeiros, 

caracterizados por apresentarem formas tabulares e uma vasta planície flúvio-marinha. A 

segunda maior classe de declividade é de 3-8%, que corresponde a valores entre 1,72° - 4,58° 

levemente inclinado, ocupando uma área de 150,16 km², essa classe temática encontra-se nas 

áreas de falésias inativas que estão boa parte encobertas por dunas moveis. 
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Figura 5. 5 - Carta clinográfica (declividade). 

 

 Com o modelo tridimensional (Figura 5.8) construído e analisado, pode-se verificar 

com maior clareza que no compartimento norte há patamares mais elevados a oeste, 

declinando a altimetria em direção leste, obedecendo à inclinação predominante das 

formações sedimentares. 

 

 

 Figura 5. 6 - Modelo tridimensional do estuário do rio Assu. 
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 Com o modelo 3D foi possível identificar algumas formas do 6º táxon tais como 

falésias, voçorocas e cones de dejeção (Figura 5.9). Pode verificar o avanço das dunas sobre 

as falésias. E a distinção entre as dunas ativas e inativas. 

  

Figura 5. 7 - Modelo tridimensional das falésias inativas da porção oeste do estuário do rio 

Assu, observar que as Falésias do Rosado estão coberta em boa parte por dunas. 

 

 Analisando os perfis topográficos construídos através do software de SIG Spring 

corrobora-se com as análises já descritas nesta pesquisa, como a divisão da área em dois 

compartimentos morfológicos distintos, um com relevo tabular e outro com relevo colinoso, 

separados por um alto estrutural e os acentuados entalhes fluviais (Figura 5.10). 

 No perfil 9437000 pode-se observar um a vasta planície flúvio-marinha na área, onde 

a mesma apresentação bastante antropizada por produtores de sal da região. Pode-se observar 

a presença de uma pequena área com uma altitude um pouco mais elevada chegando valores 

maiores que 50 m, o mesmo apresenta um padrão rugoso. 

 No perfil 9437000 conseguiu-se distinguir as vertentes em formas retilíneas na porção 

mais oeste e com algumas pequenas áreas com padrões convexos e côncavos. Na porção mais 

a leste tempos formas mais alta e chegando a valores maiores que 50 metros com 

características de topo retilíneo e extremidades com formas convexas. 

 



81 
 

 

Figura 5. 8 - Perfis topográficos das coordenadas longitudinais (sentido: E-W), geradas a 

partir do Modelo Numérico do Terreno (MNT) (Exagero vertical – 40x). 

 

 Analisando o segundo perfil 9428000 conseguimos distinguir duas zonas a primeira é 

a vasta planície, está delimitada tanto a leste quanto a oeste por duas áreas mais elevadas, 

sendo essas áreas de falésias formadas pela formação barreias ou pós-barreiras. Percebe-se 

ainda que existem áreas que apresentam cota zero, ou seja, está no nível médio do mar. Porém 

não se sabe se essa área apresenta essa cota naturalmente ou foi uma das áreas modificadas 

pelo homem para produção de sal. 

 O perfil 9428000 na porção mais ao sul, na região do riacho da serra aguda, tem a 

presença de uma grande planície fluvial, as vertentes apresentam formas convexas. Na Porção 

leste do perfil, encontra-se o riacho do Panon, e esse apresenta uma planície estreita e com 

vertentes de formas entre convexo e retilíneo. Em seguida temos a presença de outras 

planícies fluviais que apresentam formas entre convexo e retilíneo, e apresentam maior 

altitude comprando com a porção oeste passando dos 60 metros. 
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 E o terceiro e último perfil 9419000, apresenta um relevo mais colinoso com altitudes 

ultrapassando os 50 metros. Pode-se observar ainda o entalhamento de alguns cursos, sendo 

isso, evidenciado por vales relativamente profundos. 

 O perfil 9419000 na porção oeste tempos a presença do riacho da Baixa, possui 

altitudes maiores que 50 metros presença de vertentes com formas côncavas e convexas. Na 

região que corta o rio Panon temos cotas mais baixas em torno de 10 metros com vertentes de 

formas retilíneas à plana. Na área do riacho do umbuzeiro, passamos a ter valores de 

altimetria maior que 60 metros, com presença de vertentes variando entre retilíneo a convexo. 

 

5.7.1 Compartimentação geomorfológica 

Serra do Mel 

 A serra do Mel é uma macrofeição classificada como sendo um macrodomo do tipo 

anticlinal. Segundo Maia (2012) possui sua gênese e evolução diretamente relacionada às 

direções dos campos de tensões que afetaram a bacia potiguar no cenozoico. Possui uma 

drenagem do tipo radial. Na Serra do Mel (Cretáceo-Neogeno) possui como maior cota 200m 

(Figura 5.11). 

 A serra do mel encontra-se orientada sentido NE – SW, ela bordeja em seus limites 

NW e SE por longos alinhamentos de orientação NE-SW marcados por falhas que surgem o 

rio Apodi-Mossoró e estão relacionados as falhas do rifte Potiguar. 

 A borda NE dessa serra é marcada por lineamentos NW relacionados ao sistema de 

falhas Afonso Bezerra. Os lineamentos NW-SE são mais evidentes na porção oeste da Serra 

do Mel, e são marcados por canais de drenagem 1ª e 2ª ordem. 

 Na área, a drenagem do tipo radial dispersa os canais para ambos os flancos da Serra 

do Mel, no sentido dos fundos dos vales do rio Apodi-Mossoró e Assu. Também está impressa 

no relevo uma rede de ravinamentos paralelos orientados em direção perpendicular aos vales 

fluviais ocasionados incisão linear e coluvionamento. 

 Há descontinuidade da margem esquerda desse rio dá-se na forma de um vale que 

disseca o flanco NW da Serra do Mel trata-se de uma falha do sistema Afonso Bezerra de 

direção NW-SE do tipo Tanscorrente Sisnistral. 
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SERRA DO MEL 

 

 

Figura 5. 9 - Modelo tridimensional da serra do Mel/RN. 

 

Leques Aluviais 

 Na área de estudo foram identificados in loco formas de leques, nesse caso 

denominado de leques de dejeção (cones de dejeção), onde os sedimentos provavelmente são 

provenientes da Serra do Mel e são datados do pleistoceno (Figuras 5.12a e 5.12b). Assine 

(2008) essas características geomorfológicas permite distinguimos dos sistemas fluviais 

típicos que apresentam padrão de drenagem dominantemente tributário.  

 Os leques aluviais são facilmente identificáveis nas imagens aéreas nas proximidades 

da costa nas bordas das falésias, entretanto, nas áreas que bordejam a lagoa de Lagamar e em 

outros pontos mais para o interior do continente foram identificados pontos de leques aluviais, 

porém essa identificação se deu principalmente por cortes que haviam na área onde se pode 

observar os fatores sedimentológicos e estratigráficos. 

 Os sistemas de leques aluviais constituem elemento básico do preenchimento 

sedimentar de bacias com bordas tectonicamente ativas. Formam-se nos blocos baixos de 

falha, sendo muitas vezes referidos a como cunhas de conglomerados.  
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Figura 5. 10 - (a) Vista terrestre da porção norte do cone de dejeção observar o forte 

ravinamento na área. (b) Vista panorâmica da área. 

 

 Penteado (1978) explica que cada lençol aluvionar caracteriza-se por sua estrutura 

(modo de estratificação), componentes litológicos, composição granulométrica, forma dos 

sedimentos, etc. todas essas características dão indicação das condições hidrológicas da 

corrente, na época da deposição e, indiretamente, das condições bioclimáticas. 

 Os terraços nem sempre são oriundos de variações hidrológicas decorrentes de 

condições climáticas. As variações hidrológicas, causando deposição ou escavação, podem 

decorrer de modificações do nível de base (soerguimento, rebaixamento ou modificações do 

nível do mar) ou de bruscas mudanças, provocadas por tectonismo locais. 

 Depósitos de detritos rochosos no sopé de um relevo mais acidentado, formando quase 

que unicamente por ação da gravidade. Esses sedimentos caracterizam-se pela ausência de 

seleção granulométrica distribuição caótica e arredondamento quase nulo e a estratificação, 

quando presente, é muito inclinada e incipiente. É um deposito raramente encontrado na 

coluna geológica, pois, caracteriza uma etapa juvenil do ciclo de erosão (SUGUIO, 1998). 

 Entre as coordenadas 741126, 9431598 24S foi identificado um afloramento onde se 

pode observar uma variação do paleodepósito em que temos momentos de maior energia com 

grãos maiores intercalando com menor energia com grão de menor tamanho. O cone de 

dejeção lacustre denomina-se assim os leques de detritos acumulados por uma torrente em um 

lago (Figura 5.13). 

a b 
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Figura 5. 11 - Modelo e provável leque de dejeção que ocorre na Lagoa do Umbuzeiro. 

Intercação de camadas finas a grossas nessa secção, um indicativo de um transporte rápido, já 

que os seixos não estão muito rolados. 

 

 Depósito sedimentar em forma de leque (ou cone) encontrado nas áreas de sopé de 

regiões montanhosas, especialmente sob condições de cima mais seco, sendo a sua formação 

também favorecida em regiões tectonicamente mais ativas durante a sedimentação. 

Predominam sedimentos de movimentos de massa ou fluxos gravitacionais, tais como, os 

fluxos de detritos e corridas de lama, embora possam também apresentar intercalações e/ou 

interdigitações de depósitos subaquáticos, em geral de sistemas fluviais entrelaçados 

(SUGUIO, 1998). 

 Segundo Assine (2008) leques aluviais compõem tratos deposicionais diversos, 

dependendo dos sistemas deposicionais aos quais estão associados. Em régios de clima 

semiárido, podem compor tratos deposicionais com lagos temporários e/ ou campos de dunas 

eólicas. Em regiões tropicais úmidas e em regiões glaciais, os leques podem construir 

ambientes sedimentares proximais de sistemas fluviais meandrantes ou entrelaçados. 
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Falésias 

 Na área de estudo em virtude de modificações do nível do mar ou da terra, o mar entra 

em contato com uma escarpa íngreme emersa, estabelecem-se condições para a esculturação 

de uma cadeia de formas. O ataque das ondas, na zona interdial, promove um entalhe de 

solapamento na escarpa, que provoca o desmoronamento da parte cimeira e elaboração da 

falésia. 

 Falésias inativas que bordejam a Serra do Mel somam aproximadamente 14,5 km, ou 

seja, a maior parte das falésias na área de estudo é do tipo inativas, mas, apesar de não 

apresentarem erosão marinha, os tipos de erosão predominante são pluviais e eólicos, 

formando diversos trechos de movimento de massa (Figura 5.14). Um dos fatores 

determinantes para identificação das falésias inativas foi a vegetação encontrada no sopé da 

mesma. O mapa de declividade foi de suma importância para a identificação das áreas de 

falésia, onde as declividades entre 8-13% ou acima desses valores, foram selecionados como 

sendo de prováveis falésias, e com o auxílio das imagens de satélite e dos trabalhos de campo 

foram ratificadas como sendo regiões com presença de falésia. 

 

Figura 5. 12 - Modelo 3D das Falésias do Rosado. 

 Na área de estudo na porção Noroeste podemos identificar escarpas de falha, onde as 

mesmas são caracterizadas por elevadas falésias que chega a apresentar 50 metros de altitude. 

Nesse ponto observa-se ainda a presença de colúvio advindo da parte superior do tabuleiro. 
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Nessa região a declividade é muito elevada sendo superior em alguns pontos à 45°. Além da 

presença de colúvio misturando-se a isso temos a presença de material eólico (Figura 5.15). 

 Os lineamentos NW-SE da zona de falhas Afonso Bezerra assumem importância no 

controle a fisiologia da linha de costa disposta em dois segmentos também de direção NW-

SE. Nesse setor, as falésias da Formação Barreiras São sulcadas pelos pequenos vales incisos 

de igual direção. Dessa forma a fisiografia da linha de costa, associada à disposição das 

falésias e a direção dos vales que dissecam constituem a expressão geomorfológica dos 

lineamentos NW-SE da porção costeira da Serra do Mel (MAIA, 2012). 

 

 

Figura 5. 13 - Paleofalésias da Ponta do Mel – RN. 

 

 Em campo pode analisar alguns padrões geomorfológicos como áreas de paleofalésia 

e/ou paleoduna com presença de óxido ferro, daí a coloração avermelhada na paisagem. 

Provavelmente essa falésia é formada por depósitos eólicos antigos. Na Paisagem nas 

proximidades da praia foram identificadas duas camadas sendo a primeira, superior, formada 

por material de origem eólica o mesmo encontrado na estrada e a baixo existe uma camada de 

Formação Barreiras também com muita presença de ferro. Na praia conseguimos identificar 

terraço de abrasão marinho, sendo esse um indicador de nível do mar. Falésia com presença 

de dois níveis de coberturas (Figura 5.16). Essa área pode ter sido um terraço de abrasão. Essa 

falésia possui alguns pontos de afloramento da Formação Barreiras. 
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Figura 5. 14 - Falésia com presença de dois níveis de coberturas (738939 mE, 9447402 mS). 

 

Planícies Flúvio-Marinhos 

 O termo planície é definido como uma extensão de terreno mais ou menos plano onde 

os processos de agradação superam os de dissecação. Nas áreas de planície, a topografia é 

caracterizada por apresentar superfícies pouco acidentadas, sem grandes desnivelamentos. O 

material parental é de origem sedimentar relativamente recente e camadas horizontais ou sub-

horizontais (BARBOSA, 2013). 

 Suguio (2013) ainda complementa que as regiões de planície são superfícies 

geomorfológicas deposicionais de baixo gradiente, formadas por sedimentação 

predominantemente subaquosa, que margeiam corpos de água de grandes dimensões, como o 

mar ou oceano, representadas comumente por faixas de terrenos (em depósitos geológicos) 

recentemente emersos e compostos por sedimentos marinhos, continentais, fluviomarinhos, 

lagunares etc., em geral de idade quaternária. 

 Planície fluviomarinha, também conhecida como planície de inundação, é a parte do 

vale adjacente ao canal fluvial, composta de sedimentos depositados durante as enchentes, 

quando as águas transbordam para fora do canal principal. A planície de inundação é 

composta de sedimentos mais finos do que do canal fluvial e do dique natural ou dique 

marginal, e pode estar dissecada pelo leito atual do rio, formando vários níveis de terraços 

fluviais (SUGUIO, 1998). 
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 Planícies flúvio marinhas tratam-se de terrenos sedimentares formados nos terraços do 

rio, onde o relevo é plano e os solos muito férteis. As planícies fluviomarinhas constituem os 

trechos terminais dos baixos vales dos rios que provêm do interior e que são talhados nas 

acumulações dos sedimentos da Formação Barreiras. Elas são produzidas por depósitos 

deixados pelos rios e pelo mar. 

 

Planície Lacustre 

 A área de estudo é composta de diversas lagoas perenes ou intermitentes, as três 

principais lagoas identificadas, na escala de trabalho foram 3: Lagoa do Largamar, com 

1603,09 km ², a Lagoa do Queimado, com 525,421km² e as Lagoas da Vargem de cima 

225,697 km² e lagoa da pedra 61,9181 km². Um dos problemas identificados no momento do 

mapeamento foi a forte antropização da área, onde, no passado boa parte da área onde hoje 

são tanques de carcinicultura ou de produção de sal eram lagoas (Figura 5.17). 

 Na área estudada existem diversas lagoas naturais onde todas elas são formadas por 

água salobra ou salgada. Nesse local as pessoas coletam Artemia Salina L. (Anostraca) animal 

típico de ambientes salinos. 

 As lagoas que compões em a área de estudo representam depressões muitas vezes 

entulhadas, situadas na planície flúvio-marinha originada da deposição dos sedimentos 

carreados da Serra do Mel, transportados pelos pequenos córregos que compões a área de 

estudo e de alguns cones de dejeção. As características das subfácies das lagoas descrita por 

Silva (1991) como sendo laminado composta por lama verde acinzentada, com camadas de 

areia fina, com conchas. 

 A formação dessas lagoas, principalmente a Lagoa do Largamar, prende-se a gênese 

dos cordões arenosos de idade holocênica. As partes mais deprimidas do solo ficam cheias de 

água durante a estação chuvosa, principalmente por causa de ocasiões de enchente. 
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Figura 5. 15 - Localização das principais lagoas da área de estudo. (a) Lagoa Lagamar, (b) 

Lagoa do Queimado e (c) Lagoa Vargem de Cima e Lagoa da Pedra. 

 

Depósitos Eólicos 

 Na área de estudo existem dois tipos de ambientes eólicos, são as áreas de dunas ativas 

e os pontos de dunas inativas (Figura 5.18). Conforme sua morfologia, as acumulações de 

areia campo de dunas. A classificação morfológica maior das acumulações eólicas remete 

assim ao conceito de duna eólica. No seu sentido mais amplo, dunas eólicas são formas de 

leito onduladas, quase sempre assimétricas, produzidas pelo transporte e deposição de 

partículas pelo vento (GIANNINI; ASSINE; SAWAKUCHI, 2008). A área de estudo 

predomina a forma de campos de dunas, grandes massas de areia em movimento. 
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Figura 5. 16 - Identificação de ambientes eólicos na área do vale do Assu. 

 No ponto (730791mE, 9452333mS) observou-se a presença de dunas e alguns 

afloramentos de depósitos holocênicos de origem eólica (pós-barreiras), nas proximidades de 

Areia Branca/RN. Pode-se observar a vasta planície holocênica, formada com o auxílio de 

promontórios, que são responsáveis pela refração das ondas e consequentemente na formação 

de planícies (Figura 5.19). 

 

 

Figura 5. 17 - Vista panorâmica dos depósitos eólicos antigos e mais a frente depósitos 

eólicos recentes. 
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5.8 MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO 

 Para um melhor entendimento as classes foram divididas em duas unidades que são: 

formas de acumulação e formas de denudação (Figura 5. 20). 

 As formas de denudação estão divididas em Dt (Denudação com formas tabulares) e 

Dsc (Denudação com formas semiconvexas). Na área de estudo foram identificadas quatro 

regiões de denudação, sendo, um Dt 31 apresentando entalhamento do vale 3, ou seja, 

classificada como Média, e a dimensão interfluvial foi 1 o que caracteriza dimensão muito 

grande. 

 Os dados das áreas de denudação semiconvexa foram Dsc 11, Dsc 12 e Dsc 14. O 

primeiro mostra formas semiconvexa com grau de entalhamento fraco e muito grande 

dimensão interfluvial. A segunda areia apresentou valor 12, ou seja, apresenta grau de 

entalhamento fraco e dimensão interfluvial grande. A terceira área possui valor 14, mostrando 

uma área de fraco grau de dimensão interfluvial e pequena dimensão interfluvial. 

 As formas de acumulação estão divididas em: Adm (Formas de dunas móveis), Adf 

(Formas de dunas fixa), Apf (Forma de planície fluvial), Atpm (Formas de terraço e planície 

marinha), Actpf (Formas de colúvio terraço e planície fluvial), Actf (Formas de colúvio e 

terraço fluvial). 

 As classes Adm e Adf estão relacionadas com processo de sedimentação eólico, na 

área de estudo a maior parte das dunas estão localizadas na porção oeste da área de estudo, 

principalmente na área das falésias do rosado, nessa área temos a presença dos dois tipos de 

classes as dunas ativas e inativas. A terceira classe são as formas de planície fluvial, esse 

localiza-se na porção central do estuário do Assu e a principal característica e a presença de 

sedimentos provenientes das porções mais interiores do rio e que eram carregados até essa 

área. O que caracteriza essa área é a grande extensão da planície, o rio principal passa a ser 

anastomosado apresentando muitas curvas e alguma presença de meandros abandonados.  

 Formas de colúvio terraço e planície fluvial essa foi uma adaptação necessária já que o 

trabalho apresenta, uma escala pequena e com isso não tem como mostrar o grau de 

detalhamento cada uma das unidades. Mas essa classe encontra-se principalmente na porção 

rios e riachos de 1º, 2º e 3º ordens e caracteriza-se pela presença de material erodido. 
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Figura 5. 20 - Carta Geomorfológica.
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5.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Com o presente estudo objetivou-se a caracterização e o mapeamento dos 

compartimentos geomorfológicos, da área do estuário do Assu/RN. Adotou-se, como material 

e métodos de estudo, produtos e técnicas das Geotecnologias, tais como Sensoriamento 

Remoto, Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e Geoestatístca, além de noções de 

cartografia temática e digital. 

 Desse modo, mostramos as funcionalidades dos mapas derivados do Modelo 

Numérico do Terreno, com a carta hipsométrica, declividade e o relevo sombreado. A partir 

dessas cartas foi procedida a caracterização e mapeamento geomorfológico em ambiente SIG. 

 O mapeamento seguiu a metodologia da taxonomia de Ross (1992), chegando a 

caracterizar do 1º táxon ao 6º táxon, num mapeamento na escala de 1:50.000.  

 O mapeamento dos compartimentos geomorfológicos procurou sintetizar, através dos 

padrões de formas identificados, em todos os mapas derivados do MNT, bem como a análise 

descritiva do relevo procedida. Este documento se constitui assim em um instrumento base 

para outras análises e diagnósticos com objetivo de compreender a dinâmica da Paisagem de 

forma integrada. 
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The late Quaternary infilling of the Assu river-
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Abstract 

A detailed geomorphological survey using light detection and ranging was carried out along 

the western part of the Assu River, NE, Brazil. The study was complemented by a series of 

shallow boreholes and sediment benthic foraminifera indicators, as well as radiocarbon and 

optically stimulated luminescence dating. It permitted the reconstruction of the evolution of 

this area from the late Pleistocene until the present. The shallow embayment, which is now 

completely infilled, formed within the limits of antecedent morphology developed since the 

last interglacial period. The main forcing factors responsible for repositioning the shoreline, 

which ran at an angle of ca. 35% to the present coast in the Early/mid Holocene, were as 

follows: (1) tectonic activity along the strike-slip Afonso Bezerra fault that defines the horst-

graben structure of Mel dome, (2) fast inundation of the shallow paleo-valley embayment 

during the last pulse of Holocene transgression ca. 7500 cal BP, and (3) fast progradation of 
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the Assu delta through accretion of coastal drift and fluvial sediments. The estimated rate of 

progradation of the Assu estuary that led to the present stage of terminal infilling is on the 

order of 0.8 – 1.0 m/yr. 

Keywords: Holocene transgression, neotectonics, sandy shores, beachrock, sea-level change 

6.1 Introduction 

 It is now well established that melt water out-burst from lake Agassiz raised the global 

sea level by of 4-6 m (Murray-Wallace and Woodroffe, 2014) and forced the onset of the cold 

climatic at 8200 cal yr BP (Bauer et al., 2004). This melt water pulse and the ensuing 

inundation probably occurred in less than 200 years and drowned all deltaic and estuarine 

valleys and embayments. The newly created accommodation space permitted the sedimentary 

record of sea-level to accumulate, as found in the Yang-Tze Delta (Liu et al., 2010), the 

Mekong Delta (Tjallingii et al., 2010), the Guadiana Estuary (Boski et al., 2008; Delgado et 

al., 2012), the Doce River Delta (Rossetti et al., 2015), and the Potengi - Jundiai Estuary 

(Boski et al., 2015a). 

Delibrias and Laborel (1969) were the first to note that during this last transgressive 

pulse, sea level reached the present day height at ca. 7000 cal yr BP. In other studies along the 

NE Brazilian coasts (Bezerra et al., 2003 and Caldas et al., 2006a), the mid Holocene 0-m 

relative sea level (RSL) was placed at 7000 - 6700 cal yr BP. The amount of subsequent RSL 

rise and its timing are placed in the envelope of 1.5 – 3 m above present-day sea-level in the 

period from 7000 – 5000 cal yr BP (Angulo et al., 2006; Suguio et al., 2013), and initiated its 

fall ca. 5000 cal yr BP. Along the coastal stretch of the state of Ceará (Irion et al., 2012) and 

the N-S trending segment of Rio Grande do Norte state (Bezerra et al., 2003), the mid 

Holocene highstand is negligible. More recently, Boski et al. (2015a) proposed a new 

extended sea-level curve for northeastern Brazil since ca. 8.2 cal yr BP, based on the borehole 

material from the Potengi – Jundiai estuary, in the state of Rio Grande do Norte.  

Szczygielski et al. (2015) analyzed the Late Holocene sedimentary environments of 

the Parnaiba Delta to describe the interplay between sea-level changes and coastal evolution. 

Nevertheless, tying relative sea-level change to the timescale of coastal evolution in 

northeastern Brazil is still pending because of the scarcity of reference points and relatively 

open wide error margins in the proposed sea level curves.  

The present study aims to obtain a more robust chronological framework for the 

evolution of the Assu Estuary (Fig. 6.1). It formed during different stages of the late 

Quaternary shoreline progradation that have not been previously studied from this 
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perspective. The area is also covered by the Holocene sediments deposited during the last 

post-glacial transgression totaling approximately 320 km². We analyzed and interpreted a 

holistic data set comprising remote sensing imagery (LIDAR), borehole sediments with bio-

indicators (foraminifera), radiocarbon (C14) ages and surface outcrops dated by optically 

stimulated luminescence (OSL). The results are discussed in the context of paleo-sea-level 

changes, tectonics and sediment dynamics focusing on the period after the Holocene 

transgression maximum. This study attempts to elucidate the history of both vertical accretion 

of sediment and lateral displacement of costal features through analysis and interpretation of 

the remote sensing imagery, material from boreholes, and surface outcrops.  
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Figura 6. 1 - Geology of the Assu estuary (modified from Bezerra et al., 2006). Inset: The 
South American continent and location of study area. 

 

6.2 Regional Settings 

6.2.1 – Main characteristics of the study area 

 The study area is localized on the coastal plain of the Assu River, one of the main 

water courses of northeastern Brazil, totaling 393 km2 within a drainage basin of 43,681 km2. 

There are 47 water dams in the Assu drainage basin, two of which are major structures, that 

assure continuous water flow throughout the year. These dams effectively solved the problem 
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of alternating drought and floods but drastically reduced the delivery of sediment to the 

littoral thereby aggravating coast-line retreat. The present waterfront of the Assu estuary 

extends for approximately 22.5 km (Fig. 6.1), in front of ~ 280 km² area covered by Holocene 

sediments and drained by four channels named the Conchas, Cavalos, Assu, and Piranhas. 

There are also four brackish water lagoons within the limits of the Assu estuarine area: the 

Lagamar, Queimado, Preta and Vargem de Cima (Fig. 6.1), representing relicts of the 

embayment formed at the maximum of Holocene transgression (Vital, 2009). 

 

6.2.2 - Geological setting 

The study area corresponds to the Holocene coastal plain of the Assu Estuary (Fig. 

6.2). The terminal segment of the river valley lies within the Mesozoic-Cenozoic Potiguar 

Basin located onshore and offshore at the eastern flank of the Brazilian Continental Margin 

(Araripe and Feijó, 1994; Pessoa Neto, 2007). 

 

Figura 6. 2 - Map of present-day depositional systems of study area. 

 

The litho-stratigraphy of the study area (Bezerra et al. 2006) encompasses several 

Cenozoic units from bottom to top (Fig. 6.1). The oldest is the Oligocene, Macau magmatic 
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unit, composed of dolerite and basalt directly overlain by the Miocene Tibau Formation, 

which is composed of fine to coarse sandstone and conglomerate, and the Barreiras 

Formation, which is composed of conglomerate, sandstones, siltstone, and mudstone, capped 

by products of lateritic weathering. A Pliocene sedimentary unit is composed of poorly 

lithified conglomerate, and coarse to fine sandstone with lenses of mudstone. This last unit 

exhibits frequent soft-sediment deformation structures. 

The Pleistocene deposits are composed of old alluvial deposits that include polymictic 

conglomerate, conglomeratic sandstone, coarse to medium sandstone, and pelitic layers. 

These deposits usually show soft-sediment deformation features that have been associated 

with paleoseismicity (Bezerra et al., 2005, 2006). 

Most of the estuarine area is covered by Holocene sedimentary units of aeolian or 

aquatic origin. The aeolian units are represented by both vegetated and non-vegetated quartz 

sand dunes. In zones of active sand accretion, the vegetated dunes are partially covered by 

younger non-vegetated dunes stained by small amounts of ferruginous pigment brought from 

the outcrops of the older Barreiras or Pleistocene formations. The aquatic sediment bodies are 

mainly composed of fine sand frequently very rich in mica and estuarine mud, both containing 

rich mollusk fauna. These deposits represent channel-shoreface and mudflat-mangrove 

environments, respectively. In the central-southern part of the estuary, alluvial sediments 

associated with the Assu river main channel can be distinguished by more heterogeneous 

grain size ranging from channel gravel beds to mud-silt layers of flood plain cover. 

 

2.3 - Atmospheric and oceanographic regimes 

 The study area is located in the equatorial belt representing a semi-arid climate 

according to Nimer (1972), and it falls into BSw’h category according to the classification of 

Köppen (1948). The temperatures vary from 26°C to 30°C (mean temperature is 26.8°C), and 

the average relative air humidity is 70%. The pluviosity ranges from 1,300 to approximately 

2,000 mm a-1 (IDEMA, 1999). 

The estuary is characterized by a semidiurnal, meso-tidal regime. The mean tidal 

range is 2.66 m, with a mean spring-high-tidal level of 2.85 m and a mean-neap-high-tidal 

level of 2.21 m. The hydrodynamic processes are influenced by waves from the northeast that 

reach 10 to 80 cm near the coast in periods of 4 and 8 seconds (Chaves et al., 2006; Rocha et 

al., 2009). 
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6.3 Methods 

6.3.1 – Cartography and field work 

 This study was based on a combination of analyses of detailed remote sensing imagery 

and field work, carried out in several target zones. The light detection and ranging (LIDAR) 

imagery of the Assu estuary quadrant was provided by Petrobras in the matrix format with 

cells of 5 m x 5 m. The images were acquired by an airborne instrument, the Leica Geosystem 

LS60, between February and September 2012, with 200 kHz frequency and an aperture angle 

of 26°. Spacing between points was 0.41 m in the flight direction and 0.80 m orthogonal to 

the flight direction. The geodetic reference system was the SIRGAS2000 projected on the 

UTM reference system. The altimetry used the geoid model MAPGEO2010 and 29 control 

points on the ground. The post-processed LiDAR data were interpolated to produce digital 

cartography of high resolution and subsequently applied in the geomorphological analysis of 

the area. The identified morphological features were later validated by field observations and 

confronted with the existing geological map. 

Three field campaigns were carried out in the period from November 2012, to 

November 2014 comprised of outcrop description and hand drilled sampling within the 

intertidal zones of mangroves and salt pans using an Eijkelkamp coring set, equipped with 1 

½ inch half-pipe gouge auger. A total of 34 sediment cores 5 to 7 m long were recovered. Core 

recovery varied between 100% in silt and organic matter rich layers to 60% in silt-sandy 

layers. The lithological profiles were described at the core sites and 231 subsamples were 

taken for grain size, mineralogical, and micro-paleontological analyses and dating. One trench 

was excavated for a paleo-shoreline investigation. Stratigraphic profiles and cross-sections 

were made with the software STRATER4. 

 

3.2. Estimation of vertical uncertainty and the use of sea-level indicators 

 The positions of the manual borehole mouths were established by means of a DGPS 

Topcon Hiper Lite + instrument and are reported in Table 1. The ellipsoidal altimetry was 

converted to orthometric heights using the geoid model MAPGEO 2010. All of the boreholes 

but two (coded Brk and IAS1) were situated at the bottom of emptied solar ponds, whose 

vertical elevation lies in the range of +/- 50 cm with respect to MSL for the purpose of 

gravitational emptying/filling with marine water. The elevations of the sea-level indicative 

points cited from Bezerra et al. (2003) were found taking into account the difference between 
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observed sea-level (from the DGPS reading) and the actual tide predictions. According to 

Bezerra et al. (2003) this procedure has an associated error of ± 20 cm. The determination of 

sea-level indicator error took into account the studies of Roep (1986), Hopley (1986), Laborel 

(1979, 1986), Bezerra et al. (1998, 2003), and Angulo and Souza (2014). We then established 

the errors to the following indicators in a meso-tidal regime: a tidal flats error of ± 1.0 m 

(Bezerra et al., 2003); and the upper part of mangrove deposits with precision of ±1.0 m 

(Geyh et al., 1979; Morzadec-Kerfourn, 1969; Martin et al., 1986; Bezerra, et al. 2003). 

Consequently, the four main sources of error in our sea level reconstruction based on borehole 

items, and the respective error margins may be estimated as follows: (1) the elevation of the 

borehole mouth with respect to the present MSL: ±20 cm; (2) the actual depth in the borehole, 

from which the dated item was recovered: ±10 cm; (3) the position of dated items with respect 

to the past MSL: ±70 cm (equal to half of the present maximum tidal range); and (4) the 

errors in LiDAR imagery used to draw cross-sections, provided by the image supplier 

(SIRGAS2000 coordinate system).  

 

6.3.3. Laboratory analyses 

Grainsize analyses were carried out after carbonate elimination with 10% HCl, in a 

Malvern Mastersizer Microplus instrument using demineralized water with 1 g of sodium 

pyrophosphate per liter, added to the deflocculated clay minerals. The results of the grain-size 

analyses are plotted within geological profiles, with reference to mean particle-size values. 

Foraminifera identification and counting were carried out in samples from 12 

boreholes (AS3, AS7, AS8, AS9, AS10, AS18, AS19, AS20, AS22, AS25 3 AS34) to assess 

the paleo-environmental conditions during the build-up of sedimentary bodies. Samples for 

benthic foraminifera analyses were sieved through 500 µm and 63 µm sieves after decanting 

away the organic debris. After sieving, the samples with high sand content were dried and the 

sediment was sprinkled into carbon tetrachloride to float off the foraminifera. Samples with 

high total numbers of foraminifera were divided with a modified plankton splitter (Scott et al., 

1991; Scott and Hermelin, 1993) that divides the sample into eight equal parts. 

The processed samples were examined under a binocular microscope in a gridded 

circular counting tray. We analyzed 300-400 individuals to obtain a statistically significant 

base and to characterize each foraminifera assemblage. In several cases, this number was 

exceeded, which permitted one to identify a few rare species. When identifiable foraminifera 

were scarce, 100 individuals were considered to be an acceptable number, following the study 
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of Fatela and Taborda (2002). Four samples did not meet this threshold and therefore could 

have only a grossly indicative meaning. 

 

6.3.4 – Radiocarbon and Optically stimulated luminescence dating 

We selected 13 Samples (Fig. 6.3) during the field studies for radiocarbon dating. 

Mollusk shells in live position and organic remains were hand-picked during core description. 

The former was washed in demineralized water and the latter were freeze-dried before 

sending to Beta Analytic Inc. (EUA) for accelerator mass spectrometry (AMS) analysis. 

Radiocarbon ages were calibrated using the program CALIB v. 6.0 (Reimer, 2009; Reimer et 

al., 2009). A marine reservoir correction of 350 years, available from the CALIB database, 

was applied to marine carbonate samples. All radiocarbon dates are expressed in calibrated 

calendar years (cal yr BP) as 2-sigma confidence intervals and as interval midpoints. 
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Figura 6. 3 - Location of cores and samples dated by 14C and OSL in the Assu estuary.(a) 
Mapa geral da area com todos os pontos datados. (b) Datação por OSL nas proximidades da 
Serra do Mel. (c) Datação do radiocarbon nas proximidades do sand spit (beachrock). (d) 
datações por radiocarbono em amostras no Largamar Lake.  

 



 

108 
 

Additionally, we visited Pleistocene outcrops of the Barreiras Formations and 

collected short cores with PVC pipeline for age. We made trenches and collected horizontal 

shot cores (30 cm) by percussion in 8 sand sites with opaque PVC pipeline for age 

determination with optically stimulated luminescence (OLS) (Fig. 6.3). The samples were 

dated by Laboratório de Datação Comércio e Prestação de Serviços LTDA (São Paulo-Brazil) 

and followed the method after Stokes (1999). 

 

6.4. Results 

The present sedimentary environments and principal geomorphological features of the 

Assu estuary were discerned from LiDAR imagery analysis and described during the ensuing 

field work campaigns. The sedimentary profiles revealed by the boreholes were subsequently 

interpreted for identified sedimentary facies in a similar way as proposed by Boski et al. 

(2015a; 2015b), Caldas et al. (2006b), Alappat et al. (2015), and Wright et al. (2011). 

 

6.4.1 Morphology of Assu embayment  

The morphology of the studied area represents a complex mosaic of modern 

depositional environments (Fig. 6.2) shaped by wave, current, and aeolian activity 

overlapping the antecedent morphology. Fluvial processes are mostly limited to the short 

range, proximal drainage systems because the 2 major river dams upstream are severely 

limiting the input from more distant sources. The most elevated alluvial deposits are the series 

of fans that almost continuously recover the Mel dome Eastern flanks. Their upper parts begin 

at ca. 250 m height and through the coalescence along the western limits of the Assu 

embayment form an almost continuous mantle totaling ~148 km2. An aeolian system climbing 

the slopes of the Barreiras Formation paleocliffs occurs mainly in the northwestern part of the 

study area and occupies 36.42 km² of active dunes and 7.11 km² of inactive dunes (Figs. 6.4). 

Sand spits in the forefront of the estuary form a sequence of elongated bodies along the 

shoreline fed by the E/W coastal drift. They total 9.81 km² and are composed of fine to 

medium sand and thin layers of mud draping the inland side (Fig. 6.5). 
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Figura 6. 4 - Dune fields in the western part of study area: (a) digital elevation model; and (b) 
GeoEye image superposed on the LiDAR digital elevation model. Location in Fig. 5.2. 
 

 
Figura 6. 5 - Images of the paleoshoreline: (a) LiDAR digital elevation model (DEM) of 
study area exhibiting a paleolongshore bar parallel to a scarp; (b) GeoEye 2015 image 
superposed on the LiDAR DEM and location of beachrock unit dated in the present study. 
Location in Fig. 6.2. 

 

 There are two prominent coastal fossil sandbars, along the western limit of the 

estuarine zone, marked by the flanks of the Mel dome. The northern is ca. 5.4 km long and the 

southern is 6.6 km long, both covered by fine aeolian sand and vegetated. Tidal flats and 
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mangroves are replaced presently ca 80% by salterns and aquaculture ponds, occupying 67.70 

km² in the central part of the estuary (Fig. 6.6 d). In the western part of the estuary, they are 

limited by aeolian formations (Fig. 6.6 c), marking the boundary between Pleistocene and 

Holocene sediments. Lagunar-lacustrine deposits, enclosing relict fluvial and marine 

sediments occupy the southern/southwestern part of the Assu estuary, within two main relict 

water bodies: Lagamar (37.17 km²) and Queimado (21.18 km²). Throughout most of the year 

their bottom is under water, becoming dry between November and December or during 

prolonged drought. Channel lags composed of gravel and coarse sand, with sporadic lenses of 

mud, occupy approximately 41.35 km2. 

 
Figura 6. 6 - Main sedimentary units of the Assu estuary: (a) alluvial fans, (b) paleobeach 
(sand spit), (c) alluvial fans, active dunes and coastal plain, (d) tidal flat, and (e) Pleistocene 
alluvial fans. 
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6.4.2. Depositional systems  

 The sedimentary record studied in 34 borehole profiles has been interpreted in terms 

of the sedimentary environments inferred from sediment texture, color, vegetal remains and 

microfossil content (Fig. 6.7). We present below six sedimentary facies characterized both in 

borehole samples and/or in the surface outcrops. 

 

Figura 6. 7 - The five main sectors of the Assu estuary considered in the reconstruction of 
Holocene sediment infilling process. The Afonso Bezerra fault was omitted for the sake of 
clarity. 
 

Facies A: Transitional fluvial to estuarine - FE 

 The deposits of this facies are composed of compact silty sand and clayey sand, both 

characterized by poor sorting and greenish gray color. Their color and the hardening imparted 

to the fluvial sediment is due to the presence of green rust. This highly reactive phase, may 

originate either from Fe+3 reduction or Fe+2 and evolve through complex bacterially mediated 
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redox processes. Identical sediments marking the transition from more energetic (fluvial) to 

more calm (estuarine/lagoon) sediments were described by Boski et al. (2015). These 

sediments occur in the following depths and cores: 315-325 cm of core AS6, 300-320 cm of 

core AS 13, 75-145 cm of core AS15, 190-220 cm of core AS17, 20-70 cm of core AS18, 670-

675 cm of AS27, 0-50 cm of core AS29, and 680-700 cm of core AS34 (Table 6.1, Fig. 6.8A e 

6.8B).  

 

Figura 6. 8 - Cross – Sections showing the main sedimentary units of study area. Location in 
Fig. 7. 

 

Facies B: Open shoreface – SF  

 The sediments of this facies are represented by light gray, medium to fine sand with 

shells or shell fragments and oyster lenses. They are found along the active beaches of the 

mainland and barrier islands. This facies occurs in the following intervals and cores: 50-300 

cm of core AS1, 90-110 cm of core AS11, 300-400 cm of AS16, 200-360 cm of core AS19, 

410-600 cm of core AS20, 400-500 cm of core AS24, 165-400 cm of core AS28, 230-500 cm 

of core AS32, and 400-500 cm of core AS34 (Table 6.1 and Figs. 6.7, 6.8B, 6.8C and 6.8D). 
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The foraminifera fauna are dominated by A. tepida associated with P. cananeiaensis, of the 

Miliolids group, and E. gunteri at the 350-360 cm interval of the AS19 core.  

Open shore coarse to gravely sand, very rich in bivalve shells, was found in trench 

AS1 excavated at the base of Serra do Mel. Dating of Anomalocardia brasiliana in living 

position gave the age of 4130 ± 30 cal yr BP (Table 6.2 and Fig. 6.3). The perfect state of 

preservation and quantity of mollusk shells making up more than 50% of the sediment 

volume, excludes a prolonged exposure of this material to the shoreface. Most probably this 

sediment was associated with the shoreface in the vicinity of the mouth of a tidal channel/bar. 

The vertical elevation of the dated sample is 95 cm above the present MSL, thus, given the 

highly dynamic context of the parent sediments, it points to the paleo-sea level not 

significantly different from the present. Some 9.6 km in the SE direction along the paleo-cliff 

line, in a now inactive Northern coastal bar, a beachrock outcrop extends for ca. 40 m. Tellina 

bivalve shells were extracted from the top and bottom parts of this 70 cm thick lithified sand 

body and gave the ages of 4460 ± 30 cal yr BP and 4580 ± 30 cal yr BP, respectively (Table 

6.2 and Fig. 6.3) These two buried paleo-shoreface outcrops almost perfectly aligned with the 

structural and geomorphological limits of the estuary presenting clear evidence of the 

shoreline arrangement preceding the final infilling of the Assu embayment. 

 

Facies C: Mangrove - M 

 The deposits of this facies are composed of gray silt containing decomposed remains 

of mangrove vegetation. A few centimeters thick, peat like, layers may occur occasionally. 

Frequent marks of roots and lack of lamination point to intense bioturbation. This facies is 

observed in the following intervals and cores: 0-200 cm of core AS3, 200-290 cm of core 

AS6, 100-200 cm of core AS8, 115-150 cm of core AS9, 120-227 cm of core AS15, 30-90 cm 

of core AS11, 110-125 cm of core AS11, 160-240 cm of core AS13, 70-100 cm of core AS18, 

100-360 cm of core AS19, 0-420 cm of core AS20, 75-200 cm of core AS21, 0-20 cm of core 

AS24, 170-200 cm of core AS25, 20-75 cm of core AS26, 120-360 cm of core AS31, 0-200 

cm of core AS32, 145-200 cm of core AS33, 0-200 cm of core AS34, and 175-300 cm of core 

AS35 (Table 6.1 and Fig. 6.8B and 6.8C). For the sake of clarity these facies are plotted 

jointly with the tidal flat facies (TF) in Fig. 6.7. 

In bore hole AS 3, the foraminifera fauna are dominated by Ammonia tepida and 

Elphidium spp. (E. poeyanum, E. gunteri e Elphidium excavatum), the Miliolideos group and 

exotic species such as Bolivina sp., Nonion sp., and Porosononion granosum. In the interval 
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300-650 cm of core AS7, the assemblage comprises, in decreasing order of species, the 

Ammonia tepida - Elphidium spp. association, Bolivina spp., Patellina corrugata, Pararotalia 

cananeiaensis, the miliolids group and Haynesina germanica. The sedimentary structures, 

composition, and foraminifera fauna indicate medium to lower mangrove occasionally with 

shallow subtidal parts. 

 

Facies D: Tidal flat – TF 

 The deposits of this facies are composed of massive gray silt that may interfinger with 

very fine sand containing sparse vegetation remnants. These sediments occur in the following 

intervals and cores: 400-620 cm of core AS18, 85-360 cm of core AS19, 300-400 cm of core 

and 465-560 cm of core AS20, 240-300 cm of core AS2, 400-500 cm of core AS22, 225-300 

cm of core AS25, and 200-400 cm of core AS34 (Table 6.1 and Fig. 6.8B and 6.8C). 

The foraminifera fauna at the 400-620 cm interval of cores AS18 and AS19 (Fig. 

6.8B) consist mostly of the estuarine species A. tepida, the Miliolideos group, Elphidium 

gunteri, Pararotalia cananeiaensis, Discorbis ssp. and Bolivina spp. In the intervals 285-290 

cm and 370-375 cm of core AS20 (Fig. 6.8C), we found Ammonia tepida, Elphidium 

poeyanum, Elphidium gunteri, Elphidium sp., and Pararotalia cananeiaensis. Tidal flat 

deposits usually present a gradational boundary with the mangrove facies and an abrupt 

boundary with the shoreface facies. In the absence of discrete, centimeter-scale, peat like, 

decomposed vegetation layers the distinction between the mangrove and tidal mud flat facies 

is not possible and as noted above, justifies joint plotting. 

 

Facies E: Estuarine sand bars 

 The deposits of this facies are composed of medium to coarse quartz sand with mica 

and scattered shell fragments. This facies also presents layers/lenses of fine sand to very fine 

sand and silt. Facies E occurs at the following intervals and cores: 75-100 cm of core AS26, 

150-300 cm of core AS30, and 360-500 cm of core AS31 (Table 6.1 and Fig. 6.8D). These 

sediments originated from fluvial discharge, which was deposited close to the inlets in 

transition to an open shore, where they were reworked by both hydraulic and aeolian 

processes and mixed with bioclasts. Their deposition follows the seaward advancement of the 

estuary infilling process. Under these sediments that form a now inactive Northern coastal bar 

in the W part of the study area, the outcrop of a beach rock was exposed by excavation along 
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~ 40 m of a channel supplying water to the solar ponds. Tellina bivalve shells were extracted 

from the top and bottom parts of this 70 cm thick lithified sand body. Their radiocarbon ages 

were 4460 ± 30 cal yr BP and 4580 ± 30 cal yr BP, respectively (Table 6.2 and Fig. 6.3). 

 

Facies F: Lagoon - L 

 The deposits of this facies are composed of lithified clay and yellow clayey silt with 

vegetation. At some places, we also observed lenses of dark gray fine sand with shell remains 

and macrofauna fragments. The most common structures are parallel bedding. This facies 

occurs at the following intervals and cores: 400-600 cm of core AS3, 100-480 cm of core 

AS5, 0-75 cm of core AS15, 45-100 cm of core AS16, 0-140 cm of core AS17, 0-125 cm of 

core AS34, and 175-300 cm of core AS35 (Table 6.1 and Fig. 6.8B and 6.8C). We interpreted 

this facies as a lagoon, but we do not rule out the possibility of a drowned channel during the 

last Holocene transgression. 

 

6.5  The history of Holocene transgression in the Assu Estuary 

6.5.1. Sectors of the Assu Estuary considered in the reconstruction of the Holocene sediment 

infilling process. 

 In a shallow embayment that after the initial drowning experienced a fast progradation 

of the shoreline, the chronology of the infilling process during the last Holocene pulse of 

postglacial transgression refers mostly to the history of local sediment packets. Due to the 

lateral migration of depositional areas and differences in antecedent geomorphology, 

extracting a single sea-level curve for the whole estuary is impossible. Therefore, the 

depositional response of the Assu estuarine area to the changes of sea level will be seen in 

terms of sectors that may be characterized by their distinct geomorphic features, lithology and 

geochronological framework. Furthermore, for the purpose of reconstruction of the Assu river 

valley paleogeographic evolution, five sectors (Fig. 6.7) are discerned after integrating 

LiDAR and aerial image interpretation, boreholes and field mapping. 

6.5.2. Sector I: Upper estuary at the limits of Holocene transgression  

 The main channel of the Rio Assu river drains through a 5-6 km wide valley flanked 

by the outcrops of post Barreiras Pleistocene fluvial sediments that rise 8-15 m above the 

alluvial plain (Fig. 6c). The anastomosed fluvial channels and the inundation terraces are 200-
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400 m wide. The typical deposits of this sector are coarse to medium muscovite rich sands 

and finer silty sediments in the area of abandoned meanders whose arcuate remnants may be 

seen in the aerial images. They are under water during the rainy season. At the climax of the 

Holocene transgression, marine waters rose to fill the valley reaching the area between the 

towns of Pendências and Alto de Rodrigues and the adjacent lowland valleys of Lagamar and 

Queimado lagoons (Fig. 6.1). The Lagamar lagoon is almost completely filled with sediment 

and receives the estuarine waters only during the springtides. It is under water, not exceeding 

1 m depth during the rainy season, and may reach salinity of 12 PSU.  

Due to the advance of the Assu mouth towards the Atlantic, the inlets to the Queimado 

lagoon were closed by fluvial/estuarine sediment accretion. The now ephemeral Queimado 

fresh water lake, which is fully under water only during the rainy season, marks the most 

inland reach of the Holocene transgression. Because of technical difficulties, we could not 

recover cores in this area. However, an undouble estuarine sediment, exhaling the 

characteristic sulfurous smell could be observed at the depth of 1.6-1.9 m below the surface 

that could correspond to the maximum transgression water stand ca. 1-1.5 m above the 

present sea level. This area should be further investigated, preferentially immediately before 

the rainy season, when the coring can be carried out at the lake margin. West of Queimado, in 

another semi-enclosed sector of the estuary covered with water only after prolonged rain, 

three boreholes were drilled (AS6, AS7 and AS18 in Fig. 6.7) in the area of mudflats, partially 

occupied by inactive salt works and bordered by the outcrops post Barreiras Formation 

terraces. Oligocene basalt outcrops also occur in this sector. We collected organic matter 

samples from borehole AS6 in the 150-155 cm interval that yielded the age 7210 cal yr BP 

(Table 6.2, Fig. 6.3). We used foraminifera data combined with the nature of the sediment and 

interpreted this layer as a mangrove. 

All three profiles revealed a monotonous series of silty argillaceous sediments 

containing occasional shells and organic detritus in this sector. Dating of a veneered shell, in 

living position taken at 455 cm depth of AS7 core, yielded an age of 5945 cal yr BP (Table 

6.2, Fig. 6.3). The monotony of the sedimentary sequence points to a low energy deposition in 

an embayment drowned since the maximum Holocene transgression. The foraminifera fauna 

analyzed in borehole AS18 (Fig. 6.7) point to the lower mangrove intertidal environment in 

the upper portion of the profile (samples at 375-370 cm, 285-290 cm, and 225-220 cm depth) 

and a subtidal environment in the lower portion. In these three samples, the foraminifera 

assemblage is composed, in decreasing proportion, of Ammonia tepida associated with 
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Elphidium gunteri, the calcareous shelf group, and miliolids, accompanied by Pararotalia 

cananiaensis, Discorbis spp., and Bolivina spp. The subtidal conditions are documented at 

695-590 cm, 560-555 cm and 475-470 cm depth by the foraminifera assemblage dominated 

by Ammonia. tepida, Elphidium gunteri, Miliolid, and accessory Pararotalia cananeiaensis, 

Discorbis spp., and Bolivina spp. Calcareous shelf species were more abundant than in the 

upper horizon. The associations A. tepida-E. gunteri and A. tepida-Miliolideos, presented the 

relative abundances of 52.8% and 59.5%, respectively. The lack of agglutinate species points 

to little variation in salinity conditions. 

In the Largamar lagoon (Fig. 6.1), tidal inundation occurs only partially in the 

northern sector and is now prevented by a road dike. During the rainy season, the flat surface 

is covered with up to 1.00 m of water. Eight boreholes were drilled in the area of the 

Largamar mudflats (AS3, AS4, AS5, AS15, AS16, AS17, AS34 and AS35) (Fig. 6.3e). In the 

last five cores, lithological profiles reveal in the bottommost part, at varying depth, a sandy 

silt greenish layer 30 to 70 cm thick, which is a marker bed for the transition from 

fluvial/lacustrine conditions (Boski et al., 2015b). 

Additional chronological information was obtained from a few other layers. A fine 

sand layer at the 650-660 cm interval in core AS34 yielded 7150 ± 30 cal yr BP (Table 6.2, 

Fig. 6.3 and 6.9). This unit represents the climax of the Holocene transgression, when marine 

water flooded the Lagamar lagoon. A layer of clay yielded an age of 4600 ± 30 cal yr BP at 

the 465-470 cm interval (Table 6.2, Figs. 6.3 and 6.9), which is typical for the mangrove 

system. The microfauna comprise A. Tepida, undetermined limestones, E. poeyanum, E. 

gunteri, and P. Cananeiaensis. These fauna represent the lower part of a mangrove system. 

 

Figura 6. 9 - Age vs. height diagram of samples dated by 14C in the study area. Age and 
height error bars are presented for each sample. 
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The OSl ages at the border of the Mel dome indicate a range from 38,150-18,000 yr 

(Table 6.3; Figs. 6.3, 6.9), indicating a lower Pleistocene age for the bottom of the Assu 

estuary and the hills that surround it. These Pleistocene units form a linear feature that 

coincides with the trace of the NW-striking Afonso Bezerra fault. Therefore, this unit marks 

the southern limit of the Assu Holocene infilling.  

6.5.3. Sector II: Paleoshoreline  

 The mid - Holocene shoreline trends approximately NNW-SSE along the boundary 

between the Holocene and Pleistocene sediments, marked by the Afonso Bezerra normal fault. 

The scarp, which became a cliff during the last transgression, downwarps the Barreiras 

Formation sandstones and siltstones and is partially covered by the post-Barreiras colluvial 

fan composed of red heterometric sand containing fine lateritic ferric oxide. Below the paleo-

cliff (Fig. 6.6a), coarse sand rich in shells points to the shoreface deposits that were found 1.6 

m below the surface in trench AS1, excavated 1290 m away from the present coastline. 

Radiocarbon dating of valve shells Anomalocardia Brasiliana in living position yielded an 

age of 4290 cal yr BP (Table 6.2, Fig. 6.3 and 6.9). Following the fault line scarp ca. 9.6 km 

(br in Fig. 6.2, 6.5 and 6.6b), the excavation of a shallow channel supplying water to the 

saltworks, uncovered the 40-50 cm thick body of a beachrock containing shell death 

assemblages. The 14C dating of these shells yielded ages of 4460 ± 30 cal yr BP and 4580 ± 

30 cal yr BP for the top and bottom of the beachrock (Table 6.3, Fig. 6.3c and 6.9), 

respectively. Actually, the channel and the adjacent saltworks occupy an 800 m wide, 4.2 km 

long lowland strip, which, at the earlier stage of infilling, was separated from open water by a 

barrier now covered with a 3-4 m thick layer of aeolian sand. This semi-enclosed water body 

communicated freely with the ocean via two inlets. The north inlet is now covered by sand 

dunes, and the southern inlet is used for supplying marine water to the saltworks. The six 

boreholes drilled in the lagoon strip were 1-4 m deep. 

In the proximity of the beachrock outcrop, we drilled seven boreholes (AS8, AS9, 

AS12, AS13, AS14, AS26 e AS30, Fig. 6.3c). At the base of the boreholes (AS8, AS9, AS12, 

AS14, AS26 e AS30), we found a coarse to medium sand layer, approximately 70 cm thick, 

with pebbles, vegetation, and death assemblages of shells. A peat gray layer composed of silty 

clay occurs at the top parts of these wells. This layer yielded an age of 6550 ± 30 cal yr BP in 

the 235-240 cm interval in core AS13 (Table 6.2, Fig 6.3 and 6.9). This age indicates that the 

peat layer is older than the beachrock. This stratigraphic relationship is observed in all wells 
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but not in the cores AS30 (Fig. 6.8D) and AS13 (Fig. 6.7). We interpret these two systems as 

an upper part (between 100-200 cm) represented by a mangrove system and a lower part 

represented by a beach, barrier island or estuary. 

 

6.5.4. Sector III: Mangroves and mud flats of central estuary  

 This area was densely vegetated by mangrove forests in the first half of the 20th 

Century (Bernini and Rezende, 2004; Maia and Coutinho, 2012; Melo et al., 2013). The 

halophytic vegetation is now limited to the narrow fringes of Rhizophora Mangle and 

Avicenia along the meandering channels of the Assu, Conchas and Cavalas rivers and their 

tributaries, due to the expansion of industrial solar ponds and shrimp aquaculture farming. 

Twelve cores were drilled in this sector (AS19, AS20, AS22, AS23, AS24, AS25, 

AS27, AS28, AS29, AS31, AS32 e AS33, Fig. 6.7). The geological cross-sections point to the 

mixed shore/alluvial channel origin of the sandy bottom layer that is capped by very fine sand 

and muds of tidal flats and mangroves. In a few places, muds interfinger with the sand of 

abandoned creeks/minor channels. 

Disseminated organic matter from the very fine sand/silt in core AS22 yielded ages of 

2760 to 2725 cal yr BP (380-385 cm interval) and 2735 to 2465 cal yr BP (590-595 cm 

interval) (Table 6.2, Figs. 6.3a, 6.9). In addition, we collected samples of forams at the 160-

165 cm and 385-390 cm intervals, where we found A. tepida and E. gunteri associated with 

the miliolids group, E. poeyanum, Pararotalia cananeiaens and the group of undetermined 

limestones. We also collected samples at the 235-280 cm e 370-375 cm intervals in well AS20 

that yielded E. gunteri A. tepida, E. Poeyanum, Elphidium sp. and Pararotalia cananeiaensis. 

We also dated two intervals that yielded 2820 ± 30 cal yr BP (410-420 cm interval) and 2780 

± 30 cal yr BP (370-375 cm interval) (Table 6.2; Figs. 6.3a, 6.9). In both wells, the microfossil 

samples indicate that these layers form the lower part of a mangrove system. 

However, the samples of AS19 (175-180 cm and 350-360 cm intervals) and e AS25 

(120-125 cm interval) exhibit A. tepida associated with P. cananeiaensis, from the group of 

undetermined limestones, the miliolids group and E. gunteri, with the accessory occurrence of 

Discorbis spp. These samples indicate a subtidal system different from the dominant 

mangrove system in the sector. These mangrove layers were deposited on the sand and silt 

layers of a flooding delta. On the other hand, the 435-440 cm interval in core AS23 yielded an 

age of 2720 to 2360 cal yr BP and a tidal flat system (Table 6.2, Fig. 6.3a). 
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6.5.5. Sector IV: Barrier Islands and sand spits  

 There are three barrier islands and one spit, along the 28 km of the Assu estuary front 

between the localities of Barreiros and Porto de Mangue (Figs. 6.2, 6.7). Most deposits are 

composed of fine to coarse sand with death assemblages of shells. They were formed from 

coastal sands transported to the West by the costal drift current and ultimately provided shelter 

to the mangrove forests of the inner estuary. They bend by tidal flood currents leading to the 

enclosing and fossilization of lagoon areas, which are common features along the coast of 

northeastern Brazil. On the other hand, the accretion of drift sands to the mainland, together 

with mica rich land-born alluvial sands, at the western margin of the estuary, led to the 

formation of a triangular apron of ca. 4.8 km2 completing the fossilization of the Barreiras 

Formation cliffs. Medium to fine sands predominate and, occasionally shell accumulations are 

found. The sand plain between the fossil cliffs and the active beaches is covered by small 

barchanoid dunes and sand sheets that feed the higher lying active dune fields. The latter 

cover an earlier generation of a possible series of blow out dunes, whose advanced fronts may 

be still distinguished on LiDAR images. Most probably they can be remnants of the aeolian 

formations dating back from the last interglacial period. Radiocarbon ages from Bezerra et al. 

(2003) yielded a tidal flat age of 3680-3210 cal yr BP and death assemblages in beachrock of 

220 ± 60 cal yr BP e 360 ± 60 cal yr BP (Table 6.2; Fig. 6.3a, 6.9). 

5.6. Sector V – The coastal plain  

 The Northwestern part of the estuary embraces a triangular shaped coastal plain, 

covered partially by aeolian sands extending between paleocliffs and the active shoreline. 

This sector is 2.5 km wide at the basis of the triangle and was formed through accretion of 

fine micaceous sand. The upper part of core AS10 (Fig. 6.7) at the 1.2 – 2.27 m interval is rich 

in remnants of mangrove vegetation and could be related to the flood of a mangrove swamp 

by salty water. The microfauna analysis of the 160-150 cm interval showed the dominance of 

Ammonia tepida and Elphidium gunteri related to Elphidium poeyanum indicating the lower 

part of a mangrove system. 

 

6.6  Discussions and Conclusions 

 The dating of sedimentary units using both 14C and OLS provided evidence for the 

late Quaternary evolution of the Assu river-embayment and related sea-level changes. The 
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Assu estuary shows the complex features of a prograding coastal plain, dominated by waves 

in a mesotidal regime. 

The present work presents a joint study of shallow boreholes and dating of sediments 

using 14C and OSL, with analysis of sediments and foraminifera. The main goal of the study 

was to assess the evolution of the Assu river estuary. 

The results indicate that the Assu river migrated to the east in the Holocene, probably 

as the result of the uplift of the Mel dome (Maia and Bezerra, 2015). This uplift also resulted 

in the deposition of alluvial fans close to the estuary (Fig. 6.10b). A narrow zone of beachrock 

was found along the Afonso Bezerra fault and it represents a paleo-shoreline controlled by 

fault activity (Fig. 6.10c). The ages of the beachrock unit range from 4460 ± 30 cal yr BP to 

BRk2 4580 ± 30 cal yr BP and are related to the maximum of Holocene transgression (Table 

6.2, Figs. 6.3c and 6.9). 

The joint analysis of sediment, foraminifera, and geomorphological features indicate a 

gradual transition of the Assu river sediments from marine facies to estuarine facies and, in a 

few places, to a continental setting (Figs. 6.8A, 6.8B, 6.8C, 6.8D). This typical estuarine 

sedimentation, indicating the infilling of a preexisting basin, was flooded by sea-level rise in 

the Holocene. Examples of similar estuarine processes were described in the Gironde estuary, 

France (Allen, 1971), the Ord river, Australia (Wright et al, 1973), the Willapa river, 

Washington state, USA (Smith, 1988), and the south coast of Indiana, USA (Nair et al., 2010; 

Alappat et al. 2015). 
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Figura 6. 10 - Schematic diagram representing the Assu estuary evolution: (a) deposition of 
the Miocene Barreiras Formation and post-Barreiras sediments; (b) deposition of Pleistocene 
alluvial fans; (c) last Pleistocene transgression and movement of the Afonso Bezerra fault; (d) 
Middle Holocene sea-level rise; and (e) late Holocene sea-level fall to its present position and 
modern shape of the Ass estuary today. 

 

 The distinction of 2-3 phases (Fig. 6.10), according the age model and lithology from 

boreholes seems feasible. Extracting a sea-level curve for the whole estuary seems difficult 

due to the lateral migration of depositional areas. The chronology for the time being refers 

mostly to the history of local sedimentary units. 3D schemes of the prograding sedimentary 

body, associated with the age model indicate that the study area exhibits a fast progradation of 

the shoreline during middle Holocene. The first results show that the paleogeographic 

evolution of the Assu river valley can be interpreted as the following. The coastal plain is 

composed of the Miocene Barreiras Formation and quaternary sediments (Fig. 6.10a). The 

Mel dome was subjected to uplift in the late Quaternary resulting in the deposition of alluvial 

fans at its base (Fig. 6.10b). In the Pleistocene, the penultimate glaciation and retreat 

developed the coastal plain (Fig. 6.10b). During this period, the Afonso Bezerra fault 

controlled the deposition of coastal sediments (Fig. 6.10c). In the Holocene, the Assu river 
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valley was drowned by the Holocene highstand at ~5 ky, when the shoreline showed 

progradation towards the continent approximately 6 km from the present shoreline (Fig 

6.10d). During this period, there was development of the present-day coastal relief, including 

lagoons, tidal flats, alluvial valleys and sand dunes (Fig. 6.10e). The general trend of the sea-

level rise and fall roughly follows the envelope sea-level curves presented for the region by 

Bezerra et al. (2003) and Boski et al. (2015). However, our study indicates fast infilling of the 

Assu estuary and possible eustatic fluctuation during this time. 
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7.1 DISCUSSÕES GERAIS SOBRE DEPOSIÇÃO EM SISTEMAS ESTUARINOS 

 O objetivo desta Tese foi a recostrução geomorfológica e sedimentar da zona estuarina 

do rio Assu durante o Quaternário (Pleistoceno tardio e Holoceno), através do mapeamento da 

superfície e subsuperfície do preenchimento sedimentar. O intuito do estudo foi realizar uma 

reconstituição do comportamento desse sistema estuarino durante as variações do nível do 

mar desde o penúltimo interglacial (~125.000 anos) até dos dias atuais. 

 O nível do mar permaneceu mais ou menos estável 7000 cal yr BP, quando ocorreu um 

evento de transgressão nas costas do Brasil (ROSSETTI et al., 2015, BOSKI et al., 2015a). 

Neste período, o nível do mar ultrapassou a altitude atual. 

 Em geral, os pesquisadores concordam que houve um período de maior nível do mar 

durante o início do Holoceno médio seguido de uma fase de regressão durante o Holoceno 

tardio, mas os detalhes desta variação ainda são temas de debate. No presente estudo, datação 

por Radiocarbono de amostras dos sedimentos de furo coletadas na confluência do estuário do 

rio Assu, aproximadamente 7,5 km no interior da costa atual, forneceu evidências para o 

entendimento do processo de deposição de sedimentos durante o Holoceno em uma superfície 

erosiva do Pleistoceno. 

 O estuário do rio Assu mostra características complexas com planície costeira 

progradante dominado por mesomaré e ondas. A análise conjunta dos sedimentos, 

foraminíferos e interpretação geomorfológica mostraram uma transição gradual dos 

sedimentos do rio Assu em fácies marinhas rasas para fácies estuarinas e, em alguns pontos, 

para água doce. Fato parecido foi descrito na costa sul da Índia (NAIR et al., 2010; 

ALAPPAT, et al., 2015). 

 A sedimentação estuarina indicando o preenchimento da bacia preexistente e vales 

como estes foram inundados durante o aumento do nível do mar no Holoceno. O processo de 

agradação (deposição) vertical da planície estuarina e progradação fluvial no estuário 

superior, durante a elevação do nível do mar até estabilização. Exemplos de estuários com um 

processo similar foram o rio Ord, na Australia (WRIGHT et al., 1973), no estuário Gironde, 

na Franca (ALLEN, 1971), e no rio Willapa, Estado de Washington, EUA (SMITH, 1988). 

 As frequentes características de meso para macro maré estuarinos são a distribuição de 
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areias fluviais na parte superior do estuário (upper estuary), um trecho enlameado no meio do 

estuário em direção à costa e areias nearshore no estuário mais baixo. Essa distribuição de 

fácies foi descrita por Rahmani (1988) como um "estilo tripartido" de sedimentação estuarina. 

Esta distribuição de fácies no estuário médio reflete a deposição na ponta da cunha salina, 

conhecida como "zona máxima de turvação" (ALLEN, 1971). Este ambiente deposicional 

lamacento pode não ser preservado como resultado da migração da zona máxima de turvação 

durante as transgressões e regressões marinhas (FLETCHER et al., 1990) e devido ao 

retrabalho pela migração do meandro do canal da maré e deposição da barra pontual estuarina, 

como planície de maré no rio Assu. 

 O acúmulo lateral de depósitos de estuários, como os observados na planície de maré 

do estuário do rio Assu, são características muito comuns em muitos deltas, estuários e 

planícies de marés modernas e antigas (DALRYMPLE and CHOI, 2006; BERG et al., 2007; 

NARDIN and FAGHERAZZI, 2012; NARDIN et al., 2013; ALAPPAT et al., 2015). 

 Wright et al. (1973) demonstraram que os padrões de transporte de sedimentos e um 

aumento na sinuosidade dos canais de maré são atribuíveis a um aumento na sinuosidade do 

canal de maré, a montante, devido a um aumento na assimetria das ondas de maré. Com 

meandros de zonas da maioria dos canais estuarinos planície-maré, a razão de descarga de 

maré atinge a unidade e aproxima-se de zero. Estas observações sugerem que as 

características das marés e a descarga do rio são os principais agentes responsáveis pelos 

meandros e, consequentemente, pelo retrabalho dos sedimentos das marés. 

 As Formações Fox Hill e Lance, em Wyoming, EUA (HENDERSON, 1920; 

WEIMER e LAND, 1975) são interpretadas como ambientes ilhas barreiras e estuário (Fox 

Hill Formation) e lagoa, pântano e pequenos canais (Lance Formation). Em uma sequência 

sedimentar vertical, a ilha barreira separa os ambientes marinhos basais dos depósitos 

estuarinos, pantanosos, lagunares e pantanosos. As superfícies inclinadas e inclinadas em 

unidades de arenito representam margens de canais migratórios, algumas vezes a 8 metros de 

profundidade. 

 É claro que uma boa caracterização dos ambientes deposicionais, especialmente na 

sequência antiga, deve incluir uma descrição completa de cada unidade morfológica e 

sedimentar no complexo deltaico, e deve também correlacionar e integrar essas unidades 

lateralmente, verticalmente e temporalmente. Somente após essa correlação regional é 
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possível determinar a natureza do ambiente de deposição e prever a arquitetura e a 

distribuição de fácies de um determinado ambiente estuarino. 

7.2 RESUMO SOBRE A EVOLUÇÃO DO ESTUÁRIO DO RIO ASSU 

 A área de estudo está localizada na planície costeira do rio Assu, um dos principais 

105 cursos de água do Nordeste do Brasil, totalizando 393 km dentro de uma bacia de 

drenagem de 43.681 km2. Existem 47 represas de água na bacia de drenagem de Assu, duas 

das quais são estruturas importantes que asseguram um fluxo contínuo de água ao longo do 

ano. Essas barragens resolveram efetivamente o problema das secas e inundações alternadas, 

mas reduziram drasticamente a descarga de sedimentos para a linha de costa. A linha costeira 

atual do estuário do rio Assu se estende por cerca de 22,5 km, em frente a uma área de 280 

km² coberta por sedimentos de Holoceno e drenada por quatro canais denominados de 

Conchas, Cavalos, Assu e Piranhas. Há também quatro lagoas de água salobra dentro dos 

limites da área estuarina de Assu: Lagamar, Queimado, Preta e Vargem de Cima, que 

representam relíquias do máximo da transgressão do Holocênica (VITAL, 2009). 

 A caracterização geomorfológica da região compreendida pela desembocadura do rio 

Assu consitiu na confecção e análise dos seguintes produtos: cartas hipsométrica, de 

declividade, rugosidade através do relevo sombreado, perfis topográficos e modelos em 3D, 

em que a interseção dessas informações auxiliou na produção da carta Geomorfológica. 

Utilizou-se vetorização das cartas topográficas de Macau e Porto do Mangue, na escala de 

1:50.000 e equidistância entre as curvas de nível de 20 m, e em seguida dados LiDAR, com 

recurso dos softwares de SIG Spring 5.2 e ArcGIS. 

 Os resultados obtidos a partir da análise da carta geomorfológica mostram que existem 

no 1º Táxon três classes morfoestruturais, correspondentes: (1) sedimentos quaternários, (2) 

cobertura sedimentar de plataforma (composta pelos sedimentos da Formação Barreiras e Pós-

Barreiras) e (3) as Formações Mezozóicas da Bacia Potiguar. O 2º Táxon é composto, 

basicamente, por duas classes morfoestruturais, que são as seguintes: (1) planície costeira e 

(2) plataformas (ou tabuleiros) costeiros. O 3º e 4º Táxons correspondem, respectivamente, 

aos padrões e aos tipos erosivos e acrescionários da forma de relevo. Respectivamente, podem 

observar-se quatro formas de denudação na área de estudo (Adm, Adf, Apf, Atpm. Actpf e 

Actf). O 5º Táxon corresponde às formas de vertente. Na área de estudo podemos distinguir 

dois padrões, o primeiro corresponde a formas planas e retilíneas, encontradas do rio 
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principal, com presença de extensas planícies. O segundo padrão são relativos a padrões 

côncavos e retilíneos, sendo encontrados nos rios secundários da bacia, principalmente entre 

1º e 2º ordem. No 6º Táxon foram identificadas falésias ativas e inativas, voçorocas e cone de 

dejeção. 

 Desse modo, mostramos as funcionalidades dos mapas derivados do Modelo 

Numérico do Terreno. Este documento se constitui, assim, em um instrumento base para 

outras análises e diagnósticos, com o objetivo de compreender a dinâmica da paisagem de 

forma integrada. 

 A análise do Estuário do Rio Assu foi baseada nas seguintes metodologias:  

(a) Análise de imagens Light Detection And Ranging (LIDAR) do quadrante da planície 

do rio Assu disponibilizada pela Petrobras na resolução especial de 5 metros (pixel 

5x5m). Esta imagem serviu para o mapeamento geomorfológico atual e de alta 

resolução da área da planície estuarina do rio Assu; 

(b) Identificação e contagem de foraminíferos foram realizadas em 12 furos (AS3, AS7, 

AS8, AS9, AS10, AS18, AS19, AS20, AS22, AS25 3 AS34) para avaliar as condições 

paleoambientais durante a deposição dos corpos sedimentares; 

(c) Datação por radiocarnono de 13 amostras para datação. Foram coletadas amostras de 

conchas em posição de vida, matéria orgânica remanescente durante a realização e 

descrição dos furos. As amostras foram enviadas para Beta Analytic Inc (EUA) para 

análise de Espectrometria de Massa Aceleradora (Accelerator Mass Spectrometry - 

AMS). As idades do Radiocarbono foram calibradas usando o programa CALIB v. 6.0; 

(d) Estudo de afloramentos da de unidades Pleistocênicas, em que foram coletadas 

amostras com tubo de PVC para a datação por Optically Stimulated Luminescence 

(OLS). Foram feitas trincheiras e coletadas amostras em furos horizontais (30 cm) por 

percussão e 8 locais de areia com tubos de PVC opacos. As amostras foram 

encaminhadas para Laboratório de Datação Comércio e Prestação de Serviços LTDA 

267 (São Paulo-Brasil).  

 Os resultados dos estudos acima indicam que o rio Assu migrou para direção leste no 

Holoceno, provavelmente como resultado do soerguimento do Domo da Serra do Mel (MAIA 
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e BEZERRA, 2015). Esse soerguimento também resultou na deposição de Leques aluviais 

próximos ao estuário. Outra evidência foi a formação de uma zona estreita de beachrocks 

encontrada ao longo da falha de Afonso Bezerra e interpretado como uma paleoshoreline, 

possivelmente controlada pela linha de falha. 

 A extração de uma curva de nível do mar para todo o estuário é de difícil confecção 

devido à migração lateral de áreas de deposição. Entretanto, a cronologia refere-se 

principalmente à história das unidades locais de sedimentos. Os esquemas 3D do corpo 

sedimentar de progradação, associados ao modelo de idade, indicam que a área de estudo 

exibe uma rápida progradação do litoral durante o Holoceno médio. A história evolutiva da 

planície estuarina do rio Assu durante o Quaternário tardio pode ser descrita na seguinte 

sequência: 

(a) A planície costeira era composta de sedimentos quaternários da Formação Barreiras 

(Mioceno); 

(b) Soerguimento do domo da Serra do Mel durante o quaternário tardio, e, como 

consequência, a deposição de leques aluviais; 

(c) Durante o Pleistoceno, a penúltima glaciação e recuo do nível do mar e, como 

consequência, o desenvolvimento da planície costeira. Além disso, durante esse 

período a falha de Afonso Bezerra controlou a deposição dos sedimentos costeiros; 

(d) Durante o Holoceno, o vale do rio Assu foi afogado pelo mar alto no Holoceno (5000 

anos), quando a linha de costa apresentou progradação de aproximadamente 6 km em 

direção ao continente da linha de costa atual. Durante esse período, houve o 

desenvolvimento do relevo da linha de costa atual, com a formação das seguintes 

unidades geomorfológicas: lagoas, planícies de mare, vales e dunas (ativas e inativas). 

 No geral, o aumento do nível do mar e queda seguem aproximadamente as curvas de 

envelope do nível do mar apresentadas para a região por Bezerra et al. (2003) e Boski et al. 

(2015a). No entanto, nosso estudo indica o preenchimento rápido do estuário de Assu e 

possíveis flutuações de eustatismo durante esse período. 
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ANEXO I 

(Logs de Sondagem) 
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ANEXO II 
(Datações por Radiocarbono) 
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ANEXO III 
(Datações por Optically stimulated luminescence-OSL) 
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Anexo IV 
(Mineralogia) 
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ANEXO V 
(Foraminíferos) 
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Sondagem AS3 

Tabela I: Frequências absolutas do vários taxa. 

Profundidade (cm) 150-155 360-365 565-570 

Descrição macroscópica 

Nº total de indivíduos contados 0 262 42 

Estimativado nº total mín./10cc 0 524 42 

Taxa 0 10 6 

Ammonia tepida  103 29 

Bolivina sp. 1 

Elphidium excavatum 19 1 

Elphidium galvestonense 1 

Elphidium gunteri 80 1 

Elphidium poeyanum 25 2 

Elphidium sp. 17 

Nonion sp. 1 

Porosononion granosum 1 

Indeterminados calcários 11 8 

Miliolideos 4 

262 42 

Tabela II: Frequências relativas do vários taxa. 

Profundidade (cm) 150-155 360-365 565-570 

Descrição macroscópica 

Nº total de indivíduos contados 0 262 42 

Estimativado nº total mín./10cc 0 524 42 

Taxa 0 10 6 

Ammonia tepida  39,3 69,0 

Bolivina sp. 0,4 

Elphidium excavatum 7,3 2,4 

Elphidium galvestonense 2,4 

Elphidium gunteri 30,5 2,4 

Elphidium poeyanum 9,5 4,8 

Elphidium sp. 6,5 

Nonion sp. 0,4 

Porosononion granosum 0,4 
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Indeterminados calcários 4,2 19,0 

Miliolideos 1,5 

100,0 100,0 
Azul- menos de 1% 
Taxa dominantes (superior a 20%) 
Taxa comuns (10-20%) 
sp. acessórias (5-10%) 
sp. raras (menos de 5%) 

 
Sondagem AS7 

Tabela I: Frequências absolutas do vários taxa. 

Profundidade (cm) 150-155 365-370 650-655 

Descrição macroscópica 

Nº total de indivíduos contados 369 258 499 

Estimativado nº total mín./10cc 738 2064 2994 

Taxa 25 13 18 

Ammonia tepida  36 115 257 

Ammotium sp.  1 

Arenoparrela mexicana 10 

Bolivina cf. striatula 4 

Bolivina sp. 3 

Bolivina spp. 17 

Buliminella elegantissima 2 

Cassidulina sp. 8 

Cornuspira involvens 3 

Discorbis sp. 1 

Discorbis spp. 14 3 

Elphidium excavatum 13 5 

Elphidium galvestonense 13 

Elphidium gunteri 53 57 22 

Elphidium poeyanum 24 38 149 

Elphidium sp. 12 7 13 

Fissurina laevigata  6 1 1 

Fursenkoina sp. 2 2 12 

Haplophragmoides sp.  3 

Haynesina cf. depressula 1 

Haynesina germanica 4 1 4 

Jadammina macrescens 4 

Lagena laevis 1 

Nonion sp. 5 2 

Pararotalia cananeiaensis 6 1 
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Patellina corrugata 2 1 1 

Trochammina inflata 7 

Trochammina spp. 11 

Uvigerina sp. 1 

Indeterminados calcários 57 8 18 

Indeterminados aglutinados 10 

Miliolideos 72 1 1 

369 143 242 

 
 

Sondagem AS7 

Tabela II: Frequências relativas do vários taxa. 

Profundidade (cm) 150-155 365-370 650-655 
Descrição macroscópica 
Nº total de indivíduos contados 369 258 499 
Estimativado nº total mín./10cc 738 2064 2994 
Taxa 25 13 18 

Ammonia tepida  9,8 44,6 51,5 
Ammotium sp.  0,3 
Arenoparrela mexicana 2,7 
Bolivina cf. striatula 0,8 
Bolivina sp. 0,6 
Bolivina spp. 4,6 
Buliminella elegantissima 0,4 
Cassidulina sp. 2,2 
Cornuspira involvens 0,8 
Discorbis sp. 0,4 
Discorbis spp. 3,8 0,6 
Elphidium excavatum 5 1 
Elphidium galvestonense 5 
Elphidium gunteri 14,4 22,1 4,4 
Elphidium poeyanum 6,5 14,7 29,9 
Elphidium sp. 3,3 2,7 2,6 
Fissurina laevigata  1,6 0,4 0,2 
Fursenkoina sp. 0,5 0,8 2,4 
Haplophragmoides sp.  0,8 
Haynesina cf. depressula 0,2 
Haynesina germanica 1,1 0,4 0,8 
Jadammina macrescens 1,1 
Lagena laevis 0,3 
Nonion sp. 1,4 0,4 
Pararotalia cananeiaensis 1,6 0,2 
Patellina corrugata 0,5 0,4 0,2 
Trochammina inflata 1,9 
Trochammina spp. 3 
Uvigerina sp. 0,3 
Indeterminados calcários 15,4 3,1 3,6 
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Indeterminados aglutinados 2,7 
Miliolideos 19,5 0,4 0,2 

 
Azul- menos de 1% 

Taxa dominantes (superior a 20%) 

Taxa comuns (10-20%) 

sp. acessórias (5-10%) 

sp. raras (menos de 5%) 

 
 
 

Sondagem AS10 

Tabela I: Frequências absolutas do vários taxa. 

Profundidade (cm) 75-80 150-160 

Descrição macroscópica 

Nº total de indivíduos contados 0 248 

Estimativado nº total mín./10cc 0 1095 

Taxa 0 8 

Ammonia tepida  156 

Haynesina germanica 2 

Elphidium galvestonense 2 

Elphidium gunteri 57 

Elphidium poeyanum 14 

Elphidium sp. 5 

Indeterminados calcários 3 

Miliolideos 9 

248 

 
Tabela II: Frequências relativas do vários taxa. 

Profundidade (cm) 
75-
80 150-160 

Descrição macroscópica 

Nº total de indivíduos contados 0 248 

Estimativado nº total mín./10cc 0 1095 

Taxa 0 8 

Ammonia tepida  62,9 

Haynesina germânica 0,8 

Elphidium galvestonense 0,8 

Elphidium gunteri 23 
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Elphidium poeyanum 5,6 

Elphidium sp. 2 

Indeterminados calcários 1,2 

Miliolideos 3,6 

Azul- menos de 1% 

Taxa dominantes (superior a 20%) 

Taxa comuns (10-20%) 

sp. acessórias (5-10%) 

sp. raras (menos de 5%) 

 
 

Sondagem AS18 

Tabela I: Frequências absolutas do vários taxa 

Profundidade (cm) 65-70 75-80 220-225 285-290 370-375 470-475 555-560 590-595 

Descrição macroscópica 

Nº total de indivíduos contados 549 343 667 380 402 593 

Estimativado nº total mín./10cc 15863 10015 35382 9098 12120 17550 

Taxa 22 18 21 21 20 16 

Ammonia tepida 213 146 355 146 175 347 

Bolivina sp.  1 

Bolivina spp. 21 9 15 9 20 9 

Bolivina striatula 9 4 15 7 7 3 

Buliminella elegantissima 3 2 1 1 

Cassidulina sp. 5 1 1 4 

Cassidulina spp. 4 

Cibicides sp. 7 5 17 2 7 14 

Cornuspira involvens 1 3 2 1 

Discorbis spp. 24 21 20 16 28 20 

Discorinopsis aguayoi 1 

Elphidium  gunteri 62 47 73 25 22 35 

Elphidium poeyanum 34 21 11 9 7 15 

Elphidium sp. 9 3 12 10 2 

Fissurina laevigata 6 3 5 2 1 5 

Fissurina sp. 1 

Fursenkoina sp. 3 2 5 2 1 

Haynesina germanica 11 1 13 4 10 7 

Haynesina sp. 1 4 1 

Lagena laevis 1 2 1 

Nonion sp. 1 2 5 

Nonionella atlantica 4 2 
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Pararotalia cananeiaensis 33 23 39 15 21 29 

Spirillina sp. 1 1 1 1 

Uvigerina sp. 3 1 2 1 2 

Indeterminados calcários 63 31 33 37 50 61 

Miliolideos 35 21 44 80 40 41 

549 343 667 380 402 593 
 

 
 
 

Sondagem AS18 

Tabela II: Frequências relativas do vários taxa 

Profundidade (cm) 65-70 75-80 220-225 285-290 370-375 470-475 555-560 590-595 

Descrição macroscópica 

Nº total de indivíduos contados 549 343 667 380 402 593 

Estimativado nº total mín./10cc 15863 10015 35382 9098 12120 17550 

Taxa 22 18 21 21 20 16 

Ammonia tepida 38,8 42,6 53,2 38,4 43,5 58,5 

Bolivina sp.  0,3 

Bolivina spp. 3,8 2,6 2,2 2,4 5 1,5 

Bolivina striatula 1,6 1,2 2,2 1,8 1,7 0,5 

Buliminella elegantissima 0,5 0,3 0,3 0,2 

Cassidulina sp. 0,9 0,1 0,3 0,7 

Cassidulina spp. 1 

Cibicides sp. 1,3 1,5 2,5 0,5 1,7 2,4 

Cornuspira involvens 0,2 0,9 0,5 0,2 

Discorbis spp. 4,4 6,1 3 4,2 7 3,4 

Discorinopsis aguayoi 0,1 

Elphidium  gunteri 11,3 13,7 10,9 6,6 5,5 5,9 

Elphidium poeyanum 6,2 6,1 1,6 2,4 1,7 2,5 

Elphidium sp. 1,6 0,9 1,8 2,6 0,5 

Fissurina laevigata 1,1 0,9 0,7 0,5 0,2 0,8 

Fissurina sp. 0,2 

Fursenkoina sp. 0,5 0,3 1,3 0,5 0,2 

Haynesina germanica 2 0,3 1,9 1,1 2,5 1,2 

Haynesina sp. 0,3 0,6 0,2 

Lagena laevis 0,2 0,5 0,2 

Nonion sp. 0,2 0,6 1,3 

Nonionella atlantica 0,7 0,3 

Pararotalia cananeiaensis 6 6,7 5,8 3,9 5,2 4,9 

Spirillina sp. 0,2 0,1 0,3 0,2 
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Uvigerina sp. 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 

Indeterminados calcários 11,5 9 4,9 9,7 12,4 10,3 

Miliolideos 6,4 6,1 6,6 21,1 10 6,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Azul- menos de 1% 

Taxa dominantes (superior a 20%) 

Taxa comuns (10-20%) 

sp. acessórias (5-10%) 

sp. raras (menos de 5%) 

 
 

Sondagem AS19 

Tabela I: Frequências absolutas do vários taxa 

Profundidade (cm) 85-92 175-180 350-360 
Descrição macroscópica 
Nº total de indivíduos contados 345 266 
Estimativado nº total mín./10cc 3096 4091 
Taxa 16 14 
Ammonia tepida 116 123 
Bolivina spp. 12 3 
Bolivina striatula 1 
Buliminella elegantissima 1 
Cibicides sp. 9 3 
Cornuspira involvens 1 
Discorbis spp. 21 15 
Elphidium  gunteri 35 12 
Elphidium poeyanum 6 11 
Fissurina laevigata 5 
Fursenkoina sp. 1 
Haynesina germanica 7 5 
Nonion sp. 2 
Pararotalia cananeiaensis 60 38 
Patellina corrugata 1 
Trochammina spp. 2 
Uvigerina sp. 1 1 
Indeterminados calcários 42 11 
Miliolideos 26 40 

345 266 
Tabela II: Frequências relativas do vários taxa 

Profundidade (cm) 85-92 175-180 350-360 
Descrição macroscópica 
Nº total de indivíduos contados 345 266 
Estimativado nº total mín./10cc 3096 4091 
Taxa 16 14 
Ammonia tepida 33,6 46,2 
Bolivina spp. 3,5 1,1 
Bolivina striatula 0,4 
Buliminella elegantissima 0,3 
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Cibicides sp. 2,6 1,1 
Cornuspira involvens 0,3 
Discorbis spp. 6,1 5,6 
Elphidium  gunteri 10,1 4,5 
Elphidium poeyanum 1,7 4,1 
Fissurina laevigata 1,4 
Fursenkoina sp. 0,4 
Haynesina germanica 2 1,9 
Nonion sp. 0,6 
Pararotalia cananeiaensis 17,4 14,3 
Patellina corrugata 0,3 
Trochammina spp. 0,8 
Uvigerina sp. 0,3 0,4 
Indeterminados calcários 12,2 4,1 
Miliolideos 7,5 15 

100,0 100,0 
 
 

Sondagem AS20 

Tabela I: Frequências absolutas do vários taxa 
Profundidade (cm) 74-80 180-190 285-290 370-375 530-535 
Descrição macroscópica 
Nº total de indivíduos contados 459 297 
Estimativado nº total mín./10cc 3540 8140 
Taxa 16 14 
Ammonia tepida 118 70 
Bolivina spp. 5 4 
Bulimina sp. 1 1 
Cassidulina sp. 1 
Cibicides sp. 3 
Cibicides spp. 2 
Discorbis sp. 1 
Discorbis spp. 2 
Elphidium  gunteri 195 129 
Elphidium galvestonense 3 
Elphidium poeyanum 38 10 
Elphidium sp. 25 18 
Fissurina laevigata 1 
Haynesina germanica 8 6 
Haynesina sp. 1 
Nonionella atlantica 1 
Pararotalia cananeiaensis 20 17 
Patellina corrugata 1 
Indeterminados calcários 36 26 
Miliolideos 5 8 

459 297 

Tabela II: Frequências relativas do vários taxa 
Profundidade (cm) 74-80 180-190 285-290 370-375 530-535 
Descrição macroscópica 
Nº total de indivíduos contados 459 297 
Estimativado nº total mín./10cc 3540 8140 
Taxa 16 14 
Ammonia tepida 25,7 23,6 
Bolivina spp. 1,1 1,3 
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Bulimina sp. 0,2 0,3 
Cassidulina sp. 0,2 
Cibicides sp. 1 
Cibicides spp. 0,4 
Discorbis sp. 0,3 
Discorbis spp. 0,4 
Elphidium  gunteri 42,5 43,4 
Elphidium galvestonense 1 
Elphidium poeyanum 8,3 3,4 
Elphidium sp. 5,4 6,1 
Fissurina laevigata 0,2 
Haynesina germanica 1,7 2 
Haynesina sp. 0,2 
Nonionella atlantica 0,3 
Pararotalia cananeiaensis 4,4 5,7 
Patellina corrugata 0,2 
Indeterminados calcários 7,8 8,8 
Miliolideos 1,1 2,7 

100,0 100,0 

 
 

Sondagem AS22 
Tabela I: Frequências absolutas do vários taxa 

Profundidade (cm) 160-165 385-390 475-480 550-555 
Descrição macroscópica 
Nº total de indivíduos contados 387 419 
Estimativado nº total mín./10cc 1520 1676 
Taxa 18 13 
Ammonia tepida 109 237 
Bolivina spp. 3 3 
Bolivina striatula 3 
Buliminella elegantissima 1 
Cassidulina sp. 2 1 
Cibicides sp. 8 4 
Discorbis spp. 16 5 
Elphidium excavatum 2 
Elphidium  gunteri 109 53 
Elphidium galvestonense 1 
Elphidium poeyanum 24 19 
Elphidium sp. 5 18 
Fissurina laevigata 4 
Fursenkoina sp. 1 
Haynesina germanica 5 5 
Nonion sp. 3 
Pararotalia cananeiaensis 15 32 
Indeterminados calcários 23 22 
Miliolideos 54 19 

387 419 
Tabela II: Frequências relativas do vários taxa 

Profundidade (cm) 160-165 385-390 475-480 550-555 
Descrição macroscópica 
Nº total de indivíduos contados 387 419 
Estimativado nº total mín./10cc 1520 1676 
Taxa 18 13 
Ammonia tépida 28,17 56,6 
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Bolivina spp. 0,78 0,7 
Bolivina striatula 0,78 
Buliminella elegantissima 0,26 
Cassidulina sp. 0,52 0,2 
Cibicides sp. 2,07 1 
Discorbis spp. 4,13 1,2 
Elphidium excavatum 0,52 
Elphidium  gunteri 28,17 12,6 
Elphidium galvestonense 0,2 
Elphidium poeyanum 6,2 4,5 
Elphidium sp. 1,29 4,3 
Fissurina laevigata 1,03 
Fursenkoina sp. 0,26 
Haynesina germânica 1,29 1,2 
Nonion sp. 0,78 
Pararotalia cananeiaensis 3,9 7,6 
Indeterminados calcários 5,94 5,3 
Miliolideos 14 4,5 

100,00 100,0 
Azul- menos de 1% 
Taxa dominantes (superior a 20%) 
Taxa comuns (10-20%) 
sp. acessórias (5-10%) 
sp. raras (menos de 5%) 

 
Sondagem AS25 

Tabela I: Frequências absolutas do vários taxa 

Profundidade (cm) 120-125 
Descrição macroscópica 
Nº total de indivíduos contados 567 
Estimativado nº total mín./10cc 12812 
Taxa 22 
Ammonia tépida 95 
Arenoparrella mexicana 1 
Bolivina spp. 6 
Bolivina striatula 7 
Cassidulina sp. 1 
Cibicides sp. 13 
Cornuspira involvens 1 
Discorbis spp. 17 
Elphidium  gunteri 49 
Elphidium advenum 1 
Elphidium galvestonense 7 
Elphidium gerthi 1 
Elphidium poeyanum 30 
Elphidium sp. 2 
Fursenkoina sp. 1 
Haynesina germânica 20 
Nonionella atlântica 3 
Pararotalia cananeiaensis 151 
Trochammina sp. 1 
Uvigerina spp. 3 
Indeterminados calcários 40 
Miliolideos 117 

567 
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Tabela II: Frequências relativas do vários taxa 

Profundidade (cm) 120-125 
Descrição macroscópica 
Nº total de indivíduos contados 567 
Estimativado nº total mín./10cc 12812 
Taxa 22 
Ammonia tépida 16,8 
Arenoparrella mexicana 0,2 
Bolivina spp. 1,1 
Bolivina striatula 1,2 
Cassidulina sp. 0,2 
Cibicides sp. 2,3 
Cornuspira involvens 0,2 
Discorbis spp. 3 
Elphidium  gunteri 8,6 
Elphidium advenum 0,2 
Elphidium galvestonense 1,2 
Elphidium gerthi 0,2 
Elphidium poeyanum 5,3 
Elphidium sp. 0,4 
Fursenkoina sp. 0,2 
Haynesina germânica 3,5 
Nonionella atlântica 0,5 
Pararotalia cananeiaensis 26,6 
Trochammina sp. 0,2 
Uvigerina spp. 0,5 
Indeterminados calcários 7,1 
Miliolideos 20,6 

Sondagem AS34 

Tabela I: Frequências absolutas do vários taxa 

Profundidade (cm) 350-355 660-670 

Descrição macroscópica 

Nº total de indivíduos contados 343 

Estimativado nº total mín./10cc 343 

Taxa 5 

Ammonia tepida 307 

Elphidium  gunteri 1 

Elphidium poeyanum 1 

Pararotalia cananeiaensis 3 

Indeterminados calcários 31 

343 

Tabela II: Frequências relativas do vários taxa 

Profundidade (cm) 350-355 660-670 

Descrição macroscópica 

Nº total de indivíduos contados 343 

Estimativado nº total mín./10cc 343 

Taxa 5 

Ammonia tepida 89,5 
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Elphidium  gunteri 0,3 

Elphidium poeyanum 0,3 

Pararotalia cananeiaensis 0,9 

Indeterminados calcários 9 

 
Azul- menos de 1% 

Taxa dominantes (superior a 20%) 

Taxa comuns (10-20%) 

sp. acessórias (5-10%) 

sp. raras (menos de 5%) 

 


