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"Quando agredida, a natureza não se defende. Apenas se vinga." 

(Albert Einstein) 



VARELA, Geraldo José de A. C. – Influência dos recifes na evolução da linha de costa na Ilha de Itamaracá. 25 

RESUMO 

 

A Ilha de Itamaracá está localizada na Região Metropolitana do Recife, mais 

precisamente no Litoral Norte do Estado de Pernambuco a aproximadamente 

45 km da capital e abrange uma área de 65,411 km2. O ambiente litorâneo do 

nordeste brasileiro desenvolve diversos ecossistemas controlados pelos 

agentes dinâmicos costeiros, como por exemplo, ventos, ondas ou correntes 

marinhas, marés, associados à geologia e geomorfologia presentes. Essa 

dinâmica interfere diretamente na posição da linha de costa e se caracteriza 

pelas variações do nível relativo do mar, dispersão de sedimentos, 

tempestades, marés e principalmente pelo balanço sedimentar. A zona costeira 

brasileira, principalmente a nordestina, outrora desconhecida, vem sofrendo 

com uma intensa pressão antrópica, pois são os locais preferidos para o 

estabelecimento das ocupações humanas, com alta concentração 

populacional, decorrentes da grande diversidade de recursos oferecidos e hoje 

com a intensificação da especulação imobiliária principalmente, com os 

projetos, de resorts, golfes etc. As atuais intervenções humanas como 

ocupação desordenada da pós-praia, obras de engenharia diversas seja para o 

controle da erosão ou para um melhoramento de infra-estruturas, represamento 

de rios, dragagem etc. e principalmente pela falta de um controle no 

planejamento e carência de uma política para o manejo dessas áreas costeiras, 

resultam no desencadeamento de processos de alteração, de todo sistema 

costeiro. A gestão e o uso adequado da zona costeira implicam em um maior 

conhecimento dos agentes que atuam sobre ela e que determinam os 

processos dinâmicos que controlam sua evolução, permitindo prever o 

comportamento da costa, tanto em condições naturais como com pressões 

antrópicas atuantes. O objetivo deste trabalho é aprofundar o conhecimento da 

influência dos recifes na evolução da dinâmica costeira, estudando as 

mudanças ocorridas na linha de costa no município da Ilha de Itamaracá, litoral 

norte de Pernambuco. Foram realizados estudos a fim de melhorar o 

conhecimento da área e dos agentes desta dinâmica tais como: geologia, 

geomorfologia, aspectos fisiográficos e batimetria, entre outros. A interpretação 

ambiental, baseada em fotografias aéreas, imagens de satélite e checagem de 
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campo, resultou na execução dos mapas da evolução da linha de costa e 

batimétrico da região alvo deste estudo. Para a elaboração e interpretação dos 

mesmos, a ilha foi dividida em 3 setores que aqui denominei de setores norte, 

centro e sul da Ilha. Foi visto que em grande parte da Ilha, houve foi um avanço 

da linha de costa, sendo observada erosão apenas em dois pontos da Ilha, 

mais precisamente na praia de São Paulo e do Sossego e que A região central 

da Ilha é a que menos sofre com a ação erosiva da dinâmica costeira e que por 

sinal é a área que está praticamente toda paralela a principal linha recifal, 

evidenciando assim a importância dos recifes na proteção da zona costeira. O 

levantamento batimétrico mostrou uma morfologia de fundo bastante irregular e 

com pouca profundidade. 

 

Palavras-chave: Evolução de linha de costa, Levantamento batimétrico, Ilha de 

Itamaracá 
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ABSTRACT 

 

The Island of Itamaracá is located in the Metropolitan Area of Recife, more 

precisely in the North Coast of the State of Pernambuco this approximately 45 

kilometers distance of the capital, including an area of 65,411 km². The coastal 

environment of the Brazilian northeast develops several ecosystems controlled 

by the coastal dynamic agents, as for instance, winds, waves or sea currents, 

tides, associates to the geology and geomorphology presents. That dynamics 

interferes directly in the position of the coast line and it is characterized by the 

variations of the relative level of the sea, dispersion of sediments, storms, tides 

and mainly for the sedimentary swinging. That dynamics interferes directly in 

the position of the coast line and it is characterized by the variations of the 

relative level of the sea, dispersion of sediments, storms, tides and mainly for 

the sedimentary swinging. The Brazilian coastal area, mainly the 

Northeasterner, formerly ignored, it is suffering with an intense pressure of the 

man, because they are the favorite places for the establishment of the human 

occupations, with high population concentration, current of the great diversity of 

offered resources and today with the intensification of the real estate 

speculation mainly, with the projects, of resorts, golfs etc. The current human 

interventions as disordered occupation of the backshore, several engineering 

works are for the control of the erosion or for an improvement of infrastructures, 

dam of rivers, dredging etc. and mainly for the lack of a control in the planning 

and lack of a politics for the handling of those coastal areas, they result in the 

beginning of alteration processes, of every coastal system. The administration 

and the appropriate use of the coastal area implicate in a larger knowledge of 

the agents that you/they act on her and that you/they determine the dynamic 

processes that you/they control his/her evolution, allowing to foresee the 

behavior of the coast, so much in natural conditions as with active pressures for 

the man. The objective of this work is to deepen the knowledge of the influence 

of the reefs in the evolution of the coastal dynamics, studying the changes 

happened in the coast line in the municipal district of the Island of Itamaracá, 
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north coast of Pernambuco. Studies were accomplished in order to improve the 

knowledge of the area and of the agents of this such dynamics as: geology, 

geomorphology, physiographic aspects and bathymetry, among others. The 

environmental interpretation, based on aerial pictures, satellite images and field 

gauging, it resulted in the execution of the maps of the evolution of the coast 

line and bathymetric of the area white of this study. For the elaboration and 

interpretation of the same ones, the island was divided in 3 sections that I 

denominated of sections north, center and south of the Island. It was observed 

that in a large part of the Island, it happened a progress of the coast line, being 

observed erosion just in two points of the Island, more precisely in the beach of 

São Paulo and in the beach of Sossego and that the central area of the Island is 

what fewer suffers with the erosive action of the coastal dynamics and that for 

sign it is the area that is practically all parallel the main line of reefs, evidencing 

like this the importance of the reefs in the protection of the coastal area. The 

bathymetric study showed a morphology of quite irregular bottom and with little 

depth. 

 

Keywords: Evolution of costline, Bathymetric survey, Island of Itamaracá 
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1. INTRODUÇÃO 

O ambiente litorâneo do nordeste brasileiro desenvolve diversos 

ecossistemas controlados pelos agentes dinâmicos costeiros, como por 

exemplo, ventos, ondas ou correntes marinhas, marés, associados à geologia e 

geomorfologia presentes. É necessário compreender as mudanças na dinâmica 

desses processos, os limites e as possibilidades no aproveitamento dos 

recursos naturais, no sentido de prevenir sobre os riscos à saúde, à segurança 

e ao bem estar das populações. 

As energias que atua sobre os ambientes litorâneos forçam uma 

adaptação, de certa maneira rápida, na morfologia litorânea, modificando o 

perfil de praia que se alteram segundo as características morfológicas e 

sedimentológicas de cada área. 

Essa dinâmica interfere diretamente na posição da linha de costa e 

se caracteriza pelas variações do nível relativo do mar, dispersão de 

sedimentos, tempestades, marés e principalmente pelo balanço sedimentar. 

Em áreas a onde o suprimento de sedimento é contínuo, o resultado é o 

avanço da posição da linha de costa. Contrariamente quando o aporte de 

sedimento a praia é menor que a migração, tanto para a plataforma interna 

adjacente, como lateralmente, caso particular das baías, são observadas o 

recuo da referida linha e se caracteriza como sendo um processo erosivo 

(Manso, 2003). 

Os recifes são estruturas marinhas que podem servir como proteção 

da zona costeira adjacente, impedindo ou mitigando os efeitos energéticos que 

ocorrem na costa. Podem ser formados por estruturas bióticas, no caso recifes 

coralíneo ou de algas em geral, do gênero Lithothamniun, da família 

Coralinácea que, ao morrerem, originam bancos calcários, ou abióticas 

conhecidos como beachrocks ou arenitos de praia. 

A zona costeira brasileira, principalmente a nordestina, outrora 

desconhecida, vem sofrendo com uma intensa pressão antrópica, pois são os 

locais preferidos para o estabelecimento das ocupações humanas, com alta 

concentração populacional, decorrentes da grande diversidade de recursos 
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oferecidos e hoje com a intensificação da especulação imobiliária 

principalmente, com os projetos, de resorts, golfes etc.  

Esta situação determina a necessidade de novas infra-estruturas, 

fazendo-se necessário um maior conhecimento do funcionamento e da 

conseqüente evolução costeira. 

As atuais intervenções humanas como ocupação desordenada da 

pós-praia, obras de engenharia diversas seja para o controle da erosão ou para 

um melhoramento de infra-estruturas, represamento de rios, dragagem etc. e 

principalmente pela falta de um controle no planejamento e carência de uma 

política para o manejo dessas áreas costeiras, resultam no desencadeamento 

de processos de alteração, de todo sistema costeiro. 

A gestão e o uso adequado da zona costeira implicam em um maior 

conhecimento dos agentes que atuam sobre ela e que determinam os 

processos dinâmicos que controlam sua evolução, permitindo prever o 

comportamento da costa, tanto em condições naturais como com pressões 

antrópicas atuantes. 

A erosão costeira constitui uma preocupação em escala mundial, 

pois afeta praticamente todos os países litorâneos, podendo alcançar estágios 

bastantes elevados. 

O nordeste brasileiro, e principalmente os estados do Pernambuco e 

da Paraíba, vem a algum tempo sofrendo com problemas erosivos. É formado 

por uma linha de costa que conta com diversas estruturas, como recifes, 

espigões além de quebra-mares, que podem tanto acumular sedimento, como 

perder material causando a erosão.  

Essas estruturas sofrem ação direta dos fenômenos dinâmicos 

costeiros e devem ter seu conhecimento ampliado, uma vez que o mau uso dos 

mesmos possa muito bem provocar a perca de material sedimentar, causando 

erosão, ou o inverso uma acresção que se for demasiada poderá formar 

tômbulos que algumas das vezes não é de interesse do empreendedor, além 

de mudar totalmente a linha de costa no setor que sofreu a intervenção. 



VARELA, Geraldo José de A. C. – Influência dos recifes na evolução da linha de costa na Ilha de Itamaracá. 23 

1.2. Localização e acesso 

A Ilha de Itamaracá (Figura 01) está localizada na Região 

Metropolitana do Recife, mais precisamente no Litoral Norte do Estado de 

Pernambuco a aproximadamente 45 km da capital e abrange uma área de 

65,411 km2. O acesso pode ser feito através da BR-101 até o município de 

Igarassu onde se pega a PE-035 indo em direção ao município de Itapissuma. 

 
Figura  1: Localização da área proposta para o estudo. 

 

1.3. Metodologia 

A metodologia aplicada a este trabalho teve como base a 

interpretação visual de fotografias aéreas, cartas, mapas pré-existentes e, 

principalmente, imagens de satélites, que permitiu a organização do espaço 

territorial. 

Porém, foram também realizados outros tipos de pesquisas e 

análises essenciais para o complemento do trabalho, que serão descritas neste 

capítulo. Assim como as várias etapas em que se constituíram estas 

pesquisas. 



VARELA, Geraldo José de A. C. – Influência dos recifes na evolução da linha de costa na Ilha de Itamaracá. 24 

Os trabalhos de gabinete e laboratório foram realizados no 

Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha - LGGM da Universidade Federal 

de Pernambuco.  

1.3.1. Etapa de gabinete 

1.3.1.1 Levantamentos Bibliográficos e Cartográficos 

 
Nesta etapa foram realizadas coletâneas de trabalhos anteriores 

sobre a zona costeira do estado de Pernambuco e outras regiões, com enfoque 

nos trabalhos de evolução da linha de costa. 

Na pesquisa cartográfica foi utilizado: 

 Mapa Geológico do Estado de Pernambuco (CPRM, 2001). 

 Planta Planialtimétrica, escala 1:100.000 do ano de 1972 da 

SUDENE. 

 Fotografias aéreas da década de1960. 

 

1.3.1.2. Processamento Digital De Imagens (Geoprocessamento)  

O software para processamento digital das imagens foi o ENVI 

(Environment for Visualizing Images) versão 4.0, e para a integração de dados 

georreferenciados o software ArcGIS versão 9.2.  

Para a visualização e identificação dos ambientes foram usadas 

imagens do tipo LANDSAT e Quickbird, georreferenciadas para o datum 

horizontal SAD 69. 

Neste trabalho foram utilizadas as imagens digitais multiespectrais 

do satélite Landsat 7 ETM+ na faixa espectral do visível-infravermelho (VISIR, 

com resolução espacial de 30 metros) e Quicklooks da Quickbird 

georreferenciadas para o datum horizontal SAD 69.  As imagens foram 

selecionadas admitindo um baixo índice de nebulosidade e com datas entre 

2001 e 2008 para se obter a variação temporal da área foco dessa dissetação. 
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O software para processamento digital das imagens foi o ENVI The 

Environment for Visualizing Images versão 3.5 e para a integração de dados 

georreferenciados o software ArcGIS versão 9.2. 

As atividades de geoprocessamento envolveram o processamento 

digital de imagens de sensoriamento remoto e a integração de dados em 

estrutura de SIG (Sistema de Informação Geográfica). 

Em seguida, foram realizados os procedimentos de análise e 

interpretação das assinaturas espectrais predominantes e a seleção das 

composições coloridas das bandas para a geração de imagens, com caráter 

multiespectral. Do conjunto de imagens coloridas, foram interpretadas aquelas 

que proporcionaram melhor distinção das unidades de paisagem. Essas 

imagens coloridas, quando combinadas às imagens provenientes das filtragens 

direcionais, contribuíram na detecção visual de linhas e bordas, provavelmente 

marcadoras dos limites entre as unidades. Nas imagens digitais monocanais e 

coloridas resultantes, foram aplicados os procedimentos de interpretação 

visual, utilizando as variações de cor, brilho e intensidade dos pixels, na 

determinação espacial detalhada dos elementos da paisagem. Também, foram 

utilizados os procedimentos automáticos de detecção, disponíveis nos 

softwares. 

As imagens resultantes das diversas composições entre as bandas 

espectrais propiciam, uma excelente discriminação das principais unidades de 

paisagem. Para a identificação das diversas unidades existentes, admiti-se as 

composições de diversas bandas espectrais todas sob sistema RGB (Red, 

Green e Blue) LANDSAT tais como:  

 432 os tipos de cobertura vegetal estão bem diferenciados, com 

as áreas de manguezais em tons de vermelho escuro, rugosidade média 

e aparecem compondo aglomerados e/ou faixas estreitas às margens 

das principais drenagens que mantém comunicação direta com água do 

mar (Figura 2); 
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Figura  2:Composição RGB 432 do LANDSAT 7 ETM+ de 2001. 

 543 Esta composição espectral é muito difundida para trabalhos 

relativos ao zoneamento para o uso e ocupação do solo, tendo em vista 

a percepção de feições geográficas expostas. É a composição mais 

utilizada na identificação de antropismo, como zonas urbanas, 

loteamentos ou regiões que sofreram intervenção humana que resulta 

numa coloração rósea, com leves tons de cor marrom e limites pouco 

sinuosos (Figura 03). 
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Figura  3:Composição RGB 543 do LANDSAT 7 ETM+ de 2001. 

 752 ealça as planícies fluviais e flúvio-marinha em comparação com 

a vegetação dos tabuleiros pré-litorâneos, ou outras que as circundam. 

A diferenciação das tonalidades de verde, para os tipos de vegetação, 

se diferem muito. Quando comparadas as regiões estuarinas com as 

áreas circunvizinhas, destaca-se a cor verde escuro, pela presença de 

vegetação e terras úmidas. Também se mostra muito eficiente para a 

distinção das zonas urbanas, que se diferenciam com bastante 

contraste, entre as outras feições naturais pela cor amarela queimado 

(Figura 4).  
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Figura  4:Composição RGB 752 do LANDSAT 7 ETM+ de 2001. 

Para este trabalho, foi utilizado a composição RGB 321, que será 

detalhada e mostrada mais adiante. 
 
Satélite Landsat 

O Landsat 7 ETM+ é o mais recente satélite em operação do 

programa Landsat, financiado pelo Governo Americano. Este satélite foi 

lançado em abril de 1999, com um sensor a bordo chamado de ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper Plus – Mapeador Temático de Maior Realce). As 

imagens Landsat 7 ETM+ são compostas por 8 bandas espectrais, que podem 

ser combinadas, formando diversas composições coloridas a fim de realçar as 

feições de interesse (Monteiro, 2005). 

Entre as principais melhorias técnicas, se comparado ao seu 

antecessor, o satélite Landsat 5 TM (Thematic Mapper – Mapeador Temático), 
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destaca-se a banda espectral 8 (banda Pancromática) com resolução de 15 m, 

em perfeita sintonia com as demais bandas; melhorias nas características 

geométricas e radiométricas; e o aumento da resolução espacial da banda 

termal para 60 m. Esses avanços tecnológicos permitem qualificar o LANDSAT 

7 como sendo o satélite mais interessante para a geração de imagens com 

aplicações diretas até a escala 1:25.000. Com relação a outros sensores de 

média resolução (15 a 30 metros), o LANDSAT 7 ETM+ dispõe de imagens 

com melhor relação custo benefício dos dados gerados, a partir delas, por 

recobrir grandes áreas e oferecer esses níveis de detalhe (Monteiro, 2005). 

 
Interpretação da composição RGB 321 

Esta composição corresponde à visualização mais próxima a natural 

(Figura 5), como se observássemos as feições terrestres dentro de uma 

aeronave em vôo. Também permite a visualização das feições marinhas 

submersas rasas e plumas de descargas dos rios. 

Apresenta-se bastante útil e na identificação dos limites de zonas 

urbanas, ocupação, afloramentos rochosos, mas principalmente para a 

identificação do uso do solo. Os manguezais revelam baixa rugosidade e tons 

esverdeados muito escuros. Distingui-se dos outros tipos de vegetação, que 

circundam os mangues, pela presença de água na planície flúvio-marinha. Os 

corpos d´água, como lagoas ou açudes, exibem índices de reflectâncias muito 

próximo dos campos alagados marinhos. Solos expostos aparecem bem 

marcados com cores claras, que variam de amarelo a branco. 

As plumas de sedimentos da deriva litorânea são bem marcadas 

pela diferença de cor entre os sedimentos em suspensão, que estão próximo à 

costa, e o “azul oceânico” das porções mais distantes do litoral. Esta coloração 

azul esbranquiçada pode ficar mais escura ou mais intensa, em função o 

aumento das descargas fluviais em períodos mais chuvosos. Além da 

diferenciação de cor, a zona da deriva litorânea também é marcada por 

estruturas em forma de vórtices das manchas. Tais estruturas se formam pela 

própria dinâmica das correntes marinhas e clima de ondas, atuantes na zona 

costeira, pela presença de ilhas ou de bancos arenosos ao fundo. 
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Figura 5: Composição RGB 321 do LANDSAT 7 ETM+ de 2001. 

Os recifes são principalmente realçados pela espuma formada pela 

arrebentação das ondas. Logo após a arrebentação, também se podem 

observar manchas amareladas com nuances da cor verde pela presença das 

algas que compõem o recife. 

 
Satélite Quickbird 

O Quickbird é um satélite de alta precisão que oferece imagens 

comerciais da superfície terrestre, tendo como alvo de utilização: o estudo de 

áreas verdes urbanas, o uso da terra, mapeamentos que exijam uma elevada 

acurácia e laudos referentes a questões ambientais. 

O sistema é dotado por três bandas espectrais do campo visível, 

com resolução espacial de 2,6 metros e mais uma banda pancromática que 
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reduz o tamanho do pixel (unidade mínima que compõe a imagem) para 0,6 

metros no pancromático e 2,5 metros no multiespectral em um vasto campo de 

observação, apresenta rápida seleção de alvo e permite a geração de pares 

estereoscópicos, tendo freqüência média de visita de 1 a 3,5 dias. 

Para este trabalho foi utilizado o Quicklook do satélite Quickbird que 

são imagens sub-amostradas utilizadas nas pesquisas no catálogo (Figura 6). 

 
Figura 6: Quicklook do satélite Quickbird do ano de 2008. 

Ainda foram utilizadas as imagens do Programa Google Earth 

(Figura 7), disponível na internet, que já vem com as datas em que foram 

coletadas. 
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Figura  7: Imagem retirada do Google Earth, da foz do Rio Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá em 

outubro 2007. 
 
Fotografias Aéreas 
 

O uso de fotografias aéreas vem sendo adotado há décadas em 
diferentes estudos, representando uma alternativa rápida e econômica para a 
obtenção de informações fundamentais no planejamento e gerenciamento 
ambiental. 

As fotografias do terreno são obtidas através de câmeras 
fotográficas instaladas em aeronaves, com filmes variados que podem produzir 
fotos em branco e preto, coloridas, infravermelho e ultravioleta. Dependendo da 
posição do eixo da câmera em relação ao solo, podem ser verticais ou 
oblíquas. As fotografias aéreas convencionais, mais utilizadas e disponíveis, 
são em branco e preto e verticais (Barbosa, 1999). 

Apresentam a vantagem da estereoscopia e a existência de 
produtos em escala de detalhe, sendo reconhecidamente uma das ferramentas 
mais úteis na análise da evolução de feições litorâneas. Além do mais, seu 
custo é relativamente menor que o das imagens de satélite e são mais fáceis 
de serem obtidas.  

Sua desvantagem reside nas distorções das bordas das fotos, as 
quais modificam a geometria das feições litorâneas e dificultam a montagem de 
mosaicos.  
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Neste trabalho foram utilizadas as fotografias aéreas na escala de 

1:30.000 do ano de 1969 (Figura 8), adquiridas na Superintendência Regional 

de Recife da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, Serviço 

Geológico do Brasil. 

 

 
Figura 8: Fotografia aérea do ano de 1969, escala 1:30.000. 

 

SRTM - Shuttle Radar Topography Mission 

O SRTM não é o nome de um satélite, mas de uma missão espacial 

liderada pela NASA com parceria das agências espaciais da Alemanha (DLR) e 

Itália (ASI), realizada durante 11 dias do mês de fevereiro de 2000 visando 
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gerar um modelo digital de elevação quase-global. Os dados de radar foram 

coletados no período de 11 a 22 de fevereiro de, a bordo da nave espacial 

Endeavour. Nesse período, a nave realizou 16 órbitas diárias na Terra, o que 

correspondeu a 176 órbitas durante toda a missão. 

O propósito da missão SRTM foi atuar na produção de um banco de 

dados digitais para todo o planeta, necessários na elaboração de um Modelo 

Digital de Elevação (MDE) das terras continentais. Os dados foram produzidos 

para a região do planeta posicionada entre os paralelos 56ºS e 60ºN. 

O método de coleta dos dados do SRTM é conhecido como 

interferometria SAR (Figura 9). Por esse método, duas antenas SAR coletaram 

dados de radar separadas por um braço extensor de 60 metros e para geração 

de dados topográficos foi utilizado software interferométrico.  

 
Figura  9: Esquema da aquisição de dados do SRTM – detalhe para o mastro que permitiu a 

interferometria na mesma órbita. Fonte: http://erg.usgs.gov/isb/pubs/factsheets/fs07103.html. 
 

Os dados são distribuídos em formato raster pelo EROS Data 

Center, controlado pelo United States Geological Survey (USGS) e podem ser 

acessados em formato HGT, com resolução radiométrica de 16 bits 

(EMBRAPA, 2010).  

Após a aquisição dos MDEs da missão SRTM, disponíveis em 

formato Geotiff na rede mundial de computadores (internet) para donwload no 
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site da GLCF (2009), fizeram-se o tratamento e análise dos dados constados 

nas imagens, baseado na metodologia abordada por VALERIANO (2004). 

O software ENVI (Enviroment for Visualizing Imagens in 

(RESEARCH SYSTEMS INC., 2002) foi utilizado para fazer a correção de 

falhas nas imagens. Em seguida, no mesmo aplicativo, foi feita a exportação 

dos dados (x, y e z) das imagens corrigidas em arquivo ASCII. A interpolação 

total dos dados foi feita no aplicativo Surfer (GOLDEN SOFTWARE, 1995) e 

foram interpolados por krigagem de modo automático. Os produtos extraídos 

do novo MDE, após a krigagem, para a avaliação dos dados, foram os 

processos de visualização (relevo sombreado e perspectiva) em diferentes 

escalas (VALERIANO & ABDON, 2007). A partir destes produtos foi possível 

gerar os modelos para os estudos da geomorfologia e dos padrões de 

drenagem. A seqüência de tratamento e análise dos dados das imagens SRTM 

é mostrada na (Gastão & Maia, 2010), Figura 10. 

 
Figura 10: Sequência de tratamento e análise dos dados das imagens SRTM. 

 

1.3.3. Elaboração dos Mapas 

A digitalização dos mapas foi realizada através do software gráfico 

de geoprocessamento ArcGIS, na versão 9.2, que através da interpretação das 

imagens de satélite possibilitou identificar as diferentes unidades 

geoambientais encontradas na área. 
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1.4. Etapa de campo 

1.4.1. Reconhecimento e caracterização geral da área 

O reconhecimento geral das áreas foi norteado pelas fotografias 

aéreas de 1969 e imagens resultantes do processamento digital das imagens 

LANDSAT e QUICKBIRD que permitiu localizar em campo os limites e as 

unidades litológicas da área. Estes pontos visitados foram georreferenciados 

pelo GPS (Sistema de Posicionamento Global) GARMIN 76S e fotografados. 

 

1.4.2. Levantamento Batimétrico 

O levantamento batimétrico tem a finalidade de mostrar a morfologia 

da subsuperfície aquática através de perfis transversais e longitudinais nas 

áreas passíveis de navegação. Todas as medidas ecobatimétricas foram 

realizadas através de levantamento apoiado por GPS modelo GARMIN 

GPSmap 298 Sounder. A ecossonda ou ecobatímetro determina a distância 

entre o transdutor e o assoalho submerso, isso é feito através do cálculo de 

diferença de tempo entre o momento inicial de transmissão de uma onda ultra 

sônica até o fundo e o seu retorno ao transdutor. A aquisição dos dados é 

realizada em tempo real com intervalos de transmissão de 3,0 segundos e as 

medidas de profundidade em unidades métricas. As coordenadas geográficas, 

obtidas pelo aparelho GPS são do sistema UTM, Datum horizontal SAD 69. 

Para alimentação de energia elétrica na embarcação foi usado um 

conversor de 12 volts para 110 volts. Este ficava ligado a uma bateria de 12 

volts com amperagem de 60 A. Desta forma foi possível manter uma autonomia 

de até 8 horas de trabalho sem recarga dada à bateria, mantendo um sistema 

com GPS/ecossonda de 8 a 38 volts e um laptop de 110 volts (Figura 11). 
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Figura 11: Sistema com GPS/ecossonda de 8 a 38 volts e um laptop de 110 volts. 

O levantamento batimétrico foi realizado no dia 19 de maio do 

corrente. Neste trabalho foram seguidos perfis previamente elaborados em 

laboratório, sendo os mesmos adjacentes a linha de costa da Ilha e 

obedeceram uma eqüidistância de aproximadamente 1 km com comprimentos 

que variaram de 1600 a quase 3000m dependendo da operacionalidade da 

embarcação (Figura 12). Durante o trabalho de campo, foi coletado um total de 

15.102 dados para tratamento e filtragem que será detalhado mais adiante, no 

capítulo 8. 
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Figura 12: Perfís batimétricos realizados. 
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2. ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1 Clima 

A região apresenta segundo a classificação de Köppen, o clima As’ 

Tropical quente e úmido, com chuvas de outono-inverno, sendo denominado 

clima pseudotropical da costa nordestina, em virtude das chuvas estarem 

concentradas no período oposto ao dos climas tropicais típicos. Sua 

temperatura média anual é de aproximadamente 26°C, com uma amplitude 

térmica anual em torno de 3°C. Os índices pluviométricos mensais são 

superiores a 100 mm, sendo a média anual cerca de 1500 mm (Nimer, 1979). 

2.2. Vegetação 

Na Ilha de Itamaracá, a principal cobertura vegetal encontrada é a 

Mata Atlântica (Figura 13) que reflete o clima dominante. Embora tenha 

importância ambiental reconhecida, após a ocupação desordenada da Ilha esta 

foi disseminada pela monocultura canavieira, restando apenas manchas sobre 

a Formação Barreiras e o Cristalino (SUDENE, 1978). 

 
Figura  13: Mata Atlântica próxima ao distrito de Vila Velha, Ilha de Itamaracá. 

Possui também manguezais, ocupando uma área de 

aproximadamente 36,3 Km2. Os manguezais são ecossistemas que sofrem 

influências diretas da maré. As espécies dominantes da área são: o mangue 
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vermelho (Rhizophora mangle ou mangue vermelho) (Figura 14), o mangue 

branco (Laguncularia racemosa) (Figura 15), o mangue saraíba ou siriúba 

(Avicennia schaueriana) (Figura 16) e o mangue botão (Conocarpus erectus) 

(Figura 17) (FIDEM, 1987). 

 
Figura 14: Rhizophora mangle ou mangue vermelho (Fonte: Varela, 2007). 

 
 

 
Figura 15: Laguncularia racemosa (Fonte: Varela, 2007). 
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Figura 16: Avicennia shauerian, em crescimento (Fonte: Varela, 2007). 

 

 
Figura 17: Conocarpus erectus (Fonte: Varela, 2007). 

Nas áreas de terra firme e solo arenoso distante das águas 

oceânicas, surge a vegetação de praia e, logo após, a vegetação de restingas 

e terraços litorâneos. O agroecossistema coqueiral (Figura 18) substitui quase 
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totalmente o primeiro povoamento vegetacional das restingas e terraços 

litorâneos, que atualmente está dando lugar à especulação imobiliária. (Barros, 

2003).  
 

 
Figura 18: Agroecossistema coqueiral. 

2.3. Hidrografia 

A feição hidrográfica principal é o Canal de Santa Cruz que possui 

forma de “U” alongado com extensão aproximada de 22 Km e largura máxima 

de 1,5 Km. Sua descarga média é de 55,9 m3, no inverno, e 0,8 m3 no verão 

(Martins, 1997). Esse canal circunda toda a Ilha separando-a do continente e 

se comunica com o oceano ao norte pela Barra de Catuama e ao sul pela barra 

de Orange (Figura 19). (CONDEPE, 1982). 
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Figura 19: Localização das principais fontes hidricas da Ilha de Itamaracá. 

Além do canal pode-se citar ainda como uma fonte de recurso 

hídrico da Ilha, o Rio Timbó com uma vazão que não excede 200 L/s, marcado 

por um regime muito regular durante todo o ano (Brasil. SUDENE, 1978), e 

ainda o Rio Jaguaribe que está localizado na porção central da Ilha de 

Itamaracá. 

2.4. Oceanografia 

2.4.1. Regime de marés 

As marés são importantes ondas dos oceanos, ocorrendo um 

levantamento e um abaixamento rítmico sobre um intervalo de tempo de várias 

horas, traduzindo-se pela oscilação periódica do nível do mar, com período e 

amplitude variáveis no tempo e no espaço, devido à atração gravitacional da 

Terra, Lua e Sol sobre as águas. Esta oscilação é acompanhada por correntes 

de marés (horizontais), nas quais seu limite e sua intensidade variam 

igualmente no tempo e no espaço observados (Chaves, 2000). 
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As marés podem ser classificadas de acordo com as seguintes 

classes: micromaré (0-1m); fraca mesomaré (1-2m); forte mesomaré (2-4m) e 

macromaré (>5m). 

Para Lira (1997), a costa de Pernambuco é do tipo mesomaré, 

dominada por ondas e sob ação constante dos ventos alísios, isto representa 

uma grande influênciasobre os ambientes praial e estuarino. 

As marés para o litoral sul do Estado de Pernambuco são 

monitoradas através de poucas estações maregráficas. Atualmente a Diretoria 

de Hidrografia e Navegação (DHN) realiza previsões de marés para apenas 

dois pontos da costa: Porto do Recife e Porto de Suape. Em ambos os portos, 

as marés apresentam amplitude e período que as classificam nas categorias de 

mesomarés semidiurnas (Silva, 2005). 

Embora não haja previsão sistemática para o litoral de Pernambuco, 

existem registros de maré realizados pela DHN, no período de março à abril de 

1961, que a classifica como sendo mesomaré semidiurna, com amplitude 

média de sizígia de 2,0 m e de quadratura com 0,7m e responde primariamente 

ao forçante astronômico (Silva, 2005). 

 

2.4.2 Salinidade e temperatura 

Tanto a salinidade como a temperatura das águas plataformais 

adjacente á zona costeira da área estudada mostram de uma maneira geral um 

ciclo sazonal bastante definido. 

A temperatura das águas no período do verão é mais elevada, 

atingindo o seu valor máximo de 30,80 C e durante o período  de inverno é 

mais baixa, alcançando um mínimo de 25,70 C, denotando uma evidente 

estabilidade térmica da coluna de água. É conveniente frizar que as 

temperaturas mais baixas são observadas próximo à costa, devido 

provavelmente a influência das águas continentais (Manso et al.,1992). 
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A salinidade também apresenta um ciclo sazonal semelhante à 

temperatura. Valores mais elevados foram observados em períodos secos, 

máximo de 37,16% e valores mais baixos no período chuvoso, mínimo de 

28,88%. Estes valores do mesmo modo que as temperaturas apresentam 

flutuações próximas a costa, devido a influência do aporte dos rios costeiro 

(Manso et al.,1992). 

2.4.3 Sistemas de Correntes 

Segundo Muehe (1995), a angulosidade de incidência das correntes 

é muito importante no transporte de sedimentos e na deposição, pois este fator 

determina sua velocidade e, portanto a trajetória dos sedimentos. 

Para o Estado de Pernambuco a deriva litorânea e as correntes 

costeiras seguem a ação das ondas que por sua vez estão diretamente 

influenciadas pela ação dos ventos que são predominantemente do quadrante 

Sudeste. Essa deriva ocorre com o transporte de sedimentos entre a linha de 

praia e a zona de arrebentação, que se dá no sentido Sul/Norte. Este 

transporte faz com que as restingas cresçam no sentido da deriva, ou seja, 

para Norte. Observações ao longo do litoral revelam que as restingas estão 

alinhadas de Sul para Norte demonstrando que o transporte de sedimentos é 

preferencialmente nesse sentido (Lira, 1992). 

A região alvo deste estudo está submetida a um regime de 

mesomaré, influenciando substancialmente na modelagem da costa, 

principalmente quando associadas a períodos de ventos intensos de SE e as 

marés de sigízia, produzindo intenso processo erosivo na região litorânea. 

Exite um déficit muito grande de trabalhos com períodos longos de 

observações sobre as velocidades das correntes próximas a costa.  O 

levantamento realizado próximo ao porto de Suape, em agosto de 1992, é um 

dos poucos trabalhos existentes. Nele foi observado velocidade máxima de 

corrente de 0,50 m/s na área externa do porto. Na parte interna da bacia, foram 

obtidas velocidades máximas de correntes, em torno de 0,8 m/s na superfície, 

perto da entrada da bacia, chegando a 0,1 m/s próximo a praia. 
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2.4.4. Regimes de Ondas 

A principal variável nos processos costeiros a curto e médio prazo é 

o regime de ondas, conhecido também como clima de ondas, sendo essa 

variável responsável pelo transporte de sedimentos tanto longitudinalmente 

como transversalmente na linha de costa. Verificando-se uma seleção natural 

do material em função do tamanho das partículas e da hidrodinâmica local, 

principalmente o regime de ondas. Sendo esses agentes responsáveis pelas 

constantes modificações dos perfis praiais. A energia e a intensidade das 

ondas, além da ocorrência de tempestades conduzem a dinâmica dos 

processos erosivos e acumulação na interface continente-oceano. 

A região costeira do Brasil pode ser considerada como uma área de 

calmaria, pois não é afetada por nenhum sistema climático que seja capaz de 

gerar grandes tormentas. Apesar de ocorrerem algumas tormentas, essas são 

de pequena magnitude, observa-se ainda uma redução da freqüência e energia 

das mesmas no sentido região sul-nordeste. 

As ondas ao chegarem à costa sofrem o efeito de refração no 

assoalho marinho, devido à diminuição da profundidade, podendo ainda ocorrer 

difração ao redor de obstáculos como ilhas e promotórios. Esses fenômenos 

geram perturbações no sentido de propagação das ondas. Quando as ondas 

ortogonais convergem para um determinado local, há concentração de energia 

no mesmo, predominando a erosão e, por outro lado quando as ortogonais 

divergem , há dispersão de energia, ocorrendo então deposição. Na Ilha de 

Itamaracá estes processos são observados com freqüência e ocorrem pela 

presença de recifes e barras ao longo da antepraia, ocasionando com isso a 

chegada de pequenas ondas a praia, não ultrapassando a 0,5 m de altura. 

Outro fenômeno observado é a ocorrência de trens de ondas (Figura 20), estes 

ao encontrarem um obstáculo geram um novo trem de ondas superpondo ao 

anterior. 

A caracterização da onda para a região metropolitana do Recife está 

baseada nos registros e informes dos quatro anos de medições (1980-1984) da 

onda, realizadas no Porto de Suape pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
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Hidroviárias (INPH). Os resultados mostram que na região domina o tipo de 

ondas do tipo sea (Tabela 01), formado por influência do campo de ventos 

locais, sobreo o swell, que é uma onda formada a uma maior distância da 

costa. No entanto, observa-se que no passar dos anos está aumentando o 

percentual de swell, fato que no ponto de vista se apresenta um pouco raro 

comparado com outras regiões.( Barros, 2003). 

 

 
Figura 20: Trens de ondas chegando na costa da Ilha de Itamaracá. Imagem retirada do Google 

Earth. 

Tabela 1: Tipos de ondas na área. 

ANO 1980 1981 1982 1983 

Sea (%) 82.9 76.1 64.09 56.97 

Swell (%) 17.1 23.9 35.91 43.03 
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Para Itamaracá, estudos realizados por Suhayda et al. (1977) 

indicaram, para zona de arrebentação, uma altura média de 0,4 m, período 

médio de 7,5 e força da onda de 1,30 x 1010 ergs/s (Barros, 2003) ( Tabela 02). 
 

Tabela 2: Valores da altura (H) das ondas na zona de arrebentação para alguns pontos do litoral 

pernambucano. Adaptado de Barros, 2003. 

Projeto H(m) T(s) Direção Obs. 
Suape 0.85 - 1 6.5 E-SE Porto de Suape 

Domingues (1992) 1.0 - 1.5 5-7 E-SE  

Suhayda (1977) 0.40 7.5 E-SE Litoral N-PE 

Boa Viagem 0.6 - 0.8 6-8 E-SE  

Paulista 0.5 - 0.9 5-9 E-SE  

 

2.4.5 Material em Suspensão 

As concentrações de material em suspensão nas águas da 

plataforma do Nordeste são em geral muito baixas (inferiores a 0,5 mg/L), 

mesmo próximo a costa. Constituem-se exceções as áreas em frente à foz dos 

grandes rios, como por exemplo, a do Rio São Francisco onde teores variam 

de 10 a 270 mg/L, com valor médio de 64 mg/L. A desagregação bioquímica 

dos depósitos de algas calcárias representa uma fonte secundária de 

sedimentos (Coutinho, 1970). 

Segundo Summerhayes (1975), somente pequenas quantidades de 

grãos minerais alcançam o mar e mais da metade dos suspensóides próximo à 

costa são geralmente de origem orgânica. Há um decréscimo das 

concentrações, tanto de origem orgânica como inorgânica, no sentido externo 

da costa. 

O maior suprimento de material fino para a plataforma interna ocorre 

no período de inverno. Algumas determinações realizadas na plataforma 

interna adjacente à cidade do Recife apresentaram valores de até 4,5mg/L 

(Coutinho, 1994). 
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As pequenas concentrações de material em suspensão nas águas 

resultam da pouca produtividade sedimentar do Atlântico Equatorial, devido a 

pouca produção de sedimentos em regiões semi-áridas, como a região 

Nordeste, e ainda devido a retenção de sedimentos finos pela vegetação dos 

manguezais, comumente observado na zona costeira do estado de 

Pernambuco. 
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3. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

3.1. Introdução 

A Ilha de Itamaracá está situada na Bacia Paraíba que se limita ao 

sul com a Bacia Pernambuco através do Lineamento Pernambuco (Figura 21). 

 
Figura 21: Mapa contendo as bacias Paraíba e Pernambuco, bem como as sub-bacias Olinda, 

Alhandra/Miriri da Bacia Paraíba e seus respectivos limites estruturais (Barbosa & Lima Filho, 
2006). 

 

Na região mais próxima a costa são observadas unidades 

geológicas que vão do mesozóico, que representam a sedimentação que 

ocorreram nas Bacias Pernambuco e Paraíba, durante a separação das placas 

sul-americana e africana, até unidades quaternárias (Figura 22). 
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Figura 22: Quadro Litoestratigráfico das bacias Paraíba e Pernambuco segundo Barbosa, 2004. 

 

3.2 Embasamento cristalino 

O Embasamento Cristalino da área estudada mostra um conjunto de 

rochas gnáissicas de composição granítica a granodiorítica e de migmatitos 

com paleossoma anfibolítico ou biotítico, além de xistos, gnaisses, metarcósios 

e ocasionalmente quartiztos e calcários cristalinos, geralmente em faixas de 

direção SW-NE. Sua restrição à zona entre os lineamentos de Pernambuco e 

da Paraíba, respectivamente, deu origem à denominação da Zona Transversal 

(Mabesoone & Alheiros, 1991). 

3.3. Bacia Paraíba 

A faixa sedimentar que compõe a Bacia Paraíba tem largura média 

de 25Km, espessura máxima em torno de 400m e suas camadas são sub-

horizontais, mergulhando em direção à costa com inclinação variando entre 5 e 

25 m/km (Mabesoone & Alheiros, 1991). 

A sedimentação da bacia foi dividida em três fases principais: a) 

continental, b) transicional e c) marinha. O evento de sedimentação mais 
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recente deve-se à cobertura da bacia por sedimentação clástica recente, 

representada pela Formação Barreiras. 

A fase continental de sedimentação é representada pela Formação 

Beberibe. Segundo Barbosa (2004), a fase transicional dessa bacia é 

representada pela Formação Itamaracá. 

A espessura do conjunto Beberibe/Itamaracá aumenta de oeste para 

leste, tendo uma propensão à redução no sentido norte-sul, apresenta 

espessura média de 180 m, podendo atingir 320 m (Oliveira et al., 2003 apud 

COMPESA/CPRM, 1978). 

Conforme Barbosa & Lima Filho (2006), a Bacia da Paraíba 

compartimenta-se em sub-bacias que se baseiam nas principais feições 

tectônicas da área. A sub-bacia Olinda é limitada pelo Lineamento Pernambuco 

e pela falha de Goiana; a sub-bacia Alhandra/Miriri é limitada pela falha de 

Goiana e o Lineamento Paraíba. O local alvo deste estudo está na sub-bacia 

Olinda. 

Barbosa & Lima Filho (2006), afirmam que a faixa costeira da bacia 

Paraíba tem baixa declividade com gradiente de inclinação variando entre 1º e 

3º. A rampa com maior gradiente de inclinação e mais larga está localizada 

entre a Falha de Mamanguape e o Lineamento Pernambuco. Os depocentros 

costeiros da bacia da Paraíba estão localizados abaixo da Ilha de Itamaracá e 

entre João Pessoa e Cabedelo. O Gráben próximo à Ilha de Itamaracá 

apresenta profundidade maior que 400m. Uma possível explicação para a 

formação dos canais que fazem parte dos sistemas estuarinos que hoje estão 

localizados próximos aos grábens, está associada à exposição da Formação 

Gramame que sofreu erosão e fraturamento. 

Segundo ainda Barbosa & Lima Filho (2006), o mapa estrutural de 

contorno mostrou que a sub-bacia Olinda tem forma de semicírculo e é a área 

onde a bacia é mais larga. Está limitada ao norte por um alto estrutural de 

forma alongada com orientação NE-SW. A sub-bacia Alhandra/Miriri ocorre 

após o Alto Goiana e está limitada pela Falha Mamanguape, onde ocorre seu 

truncamento causado pelo Alto Mamanguape e pelo Lineamento Paraíba. 
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4. GEOLOGIA DA ILHA DE ITAMARACÁ 

Durante os trabalhos de campo foram observadas as seguintes 

formações: Formação Barreiras, Maria Farinha e Gramame, além dos 

depósitos do quaternário. 

4.1. Formação Maria Farinha 

Segundo o Mabesoone (1987), a Formação Maria Farinha (Figura 

23) se constitui por calcários detríticos de cinzentos a cremes, com 

intercalações de níveis de argila. Na base, ocorre um calcário sublitográfico, 

não fossilífero; nas camadas superiores foram depositados calcários mais 

arenosos e algumas camadas até dolomíticas. 

 
Figura 23: Formação Maria Farinha. 

Podem aparecer foraminíferos-biomicriticos em alguns estratos. Nas 

fases de exposição, foram depositadas argilas intercaladas ao carbonato. Em 

alguns locais, no topo da sequência, ocorre uma areia de praia. Existe a 

ocorrência de fósseis do tipo gastrópodes, biválvios, equinodermes, nautilóides 

e outros, oriundos de ambiente marinho raso e costeiro. A idade da formação, 

considerando os fósseis, é terciária inferior (Paleoceno – Eoceno). 
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A localização da Formação Maria Farinha é mostrada no mapa a 

seguir (Figura 24). 

 

 
Figura 24: Localização da Formação Maria Farinha, na Ilha de Itamaracá. 

 

4.2. Formação Gramame 

A Formação Gramame (Figura 25) foi dividida em três fácies: 

calcarenitos e calcários arenosos, muito fossilíferos. Na base, interdigitando-se 

com fosforitos, e no topo, calcários biomicríticos argilosos caracterizando uma 

fácies supramesolitoral, uma fosfática e uma marinha. Sua espessura total 

alcança 55 m, nos quais, aproximadamente, 36 m compostos por calcários 

argilosos da fácies marinha. Estes calcários são cinzentos, com certa 

quantidade de argila, em finas camadas bioturbadas e com intercalções de 

margas e argilas puras. Na base, a sequência é dolomítica apresentando 

foraminíferos-biomicritos argilosos Mabesoone (1987). 
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As fácies basais apresentam calcarenitos e calcários arenosos de cor creme; 

são biomicritos e mostram muitos fósseis, com conchas espessas. A fácies 

fosfática traz arenitos calcários argilosos e fosfatizados, contendo muitos 

fósseis. Esta formação caracteriza o ambiente marinho e tem idade 

Maastrichtiano; é composta por gastrópodes, cefalópodes, crustáceos,  

 
Figura 25: Afloramento da Formação Gramame, próximo a Barra de Catuama. 

equinodermas, dentes e escamas de peixes, entre outros, indicando ambiente 

marinho de águas quentes e relativamente rasas, além de calmo, porém 

agitado na base Mabesoone (1987). 

 

4.3. Formação Barreiras 

A Formação Barreiras (Figura 26), de idade Plioceno Superior ao 

Pleistoceno (Mabesoone 1987), distribui-se como uma faixa de largura variável 

acompanhando a linha de costa. Na Região Metropolitana do Recife penetra 

poucos km em direção ao interior do continente. Sua espessura é bastante 

variável, em função do seu relacionamento com a superfície irregular do 

embasamento, sobre o qual repousa em discordância erosiva angular.  
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Figura 26: Afloramento da Formação Barreiras na margem da PE 035. 

É composta por sedimentos meso e microclásticos, com eventuais 

níveis seixosos de cor vermelha (Figura 27), amarela, branca, entre outras, 

devido ao intenso intemperismo que não propicia a identificação de estruturas 

sedimentares deposicionais. A litologia da formação apresenta areias 

quartzosas a subarcosianas de coloração creme, mediamente selecionadas, 

com aspecto maciço, sobre as quais se desenvolvem solos podzol, conhecidos 

como coberturas de areias brancas. 

 
Figura 27: Nível seixoso observado durante o mapeamento. 
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Na base dessa camada, às vezes desenvolvem-se níveis 

endurecidos de ferro. Também é composta por areias de quartzosas a 

subarcosianas, com as cores vermelha, alaranjada e roxa, em função dos 

diferentes estágios de oxidação do ferro.  

Apresentam porcentagem de pseudo-matriz argilosa, decorrente da 

argilização dos grãos de feldspato, contendo também camadas de argilas 

maciças e siltes, de cores variadas, tendo caulinita como principal 

argilomineral, e diamictitos, com baixa densidade de cascalhos/seixos com 

matriz formada por material argilo-arenoso avermelhado e fragmentos 

subangulosos de quartzo nas dimensões cascalho e por vezes, seixo. Os 

processos deposicionais da Formação Barreiras estão ligados ao 

desenvolvimento de sistemas fluviais de canais entrelaçados e marinho raso. 

(Alheiros & Lima Filho, 1991). 

Horizontes lateríticos, sem cota definida, são freqüentes e estão 

associados à percolação de água subterrânea. A Figura 28 mostra a 

localização da Formação Barreiras na Ilha de Itamaracá. 

 
Figura 28: Localização da Formação Barreiras na Ilha de Itamaracá. 
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4.5 Depósitos do Quaternário 

 

Os depósitos quaternários costeiros (Figura 29) são representados 

por terraços Pleistocênicos e Holocênicos, depósitos de mangue e depósitos 

aluviais, bancos de arenito, recifes de corais e depósitos flúvio-lagunares. 

Esses depósitos são correlacionados com as variações do nível do 

mar e podem ser incorporadas em um modelo básico de evolução 

paleogeográfica, associada aos três eventos transgressivos: a trangressão 

mais antiga, a penúltima transgressão e a última transgressão (Bittencourt et 

al., 1979). 

Os sedimentos quaternários da área estudada estão agrupadas em 

uma única unidade estratigráfica (depósitos quaternários), porém em unidades 

fisiográficas distintas, as quais são englobadas em 3 ambientes de 

sedimentação (continental, marinho e transicional) segundo suas 

características sedimentológicas e geomorfológicas. 

 

 
Figura 29: Depósitos Quaternários na Ilha de Itamaracá. 
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4.5.1 Terraços Marinhos (Qm) 

 

Segundo Dominguez et al (1990), os terraços marinhos aparecem 

em toda a costa pernambucana, em dois níveis. Os mais altos com altitudes de 

7 a 11 m acima da preamar atual. Cordões semelhantes a estes foram datados 

na Bahia como sendo do Pleistoceno, deduzindo-se que os de Pernambuco 

também os são. Já os terraços mais baixos apresentam altitudes variando de 1 

a 5 m acima da preamar atual, são mais externos em relação aos primeiros, 

dispondo-se continuamente ao longo da costa. 

Diversas datações na costa brasileira colocam os terraços marinhos 

mais baixos como de idade Holocênica. Esses dois eventos estão associados à 

penúltima e a última transgressão marinha, respectivamente. 

 

4.5.1.1. Terraços Marinhos Pleistocênicos 

 

Os terraços marinhos Pleistocênicos (120.000 anos A. P.) possuem 

feições arenosas constituídas de areias quartzosas inconsolidadas e 

apresentam na sua superfície alinhamentos de cordões litorâneos não 

contínuos (Figura 30).  

 
Figura 30: Terraços marinhos Pleistocênicos. 
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Ocorrem na porção mais interna da planície costeira, ora no sopé 

das formações mais antigas, ora isoladas na planície costeira. Apresentam-se 

de forma descontínuas, variáveis, alongados ou irregulares, mais ou menos 

paralelas a linha de costa, com largura variando de 0,5 a 1 km e altitude de 3 a 

8m. 

Em geral ocorrem sob a forma de pequenas manchas, 

descontinuamente dispostas ao longo da porção interna da costa. Segundo 

Chaves (1991), não há presença de conchas e de moluscos, divido a 

dissolução do ácido húmico. 

Encontram-se ocupados em sua maioria pela exploração imobiliária, 

ou pela extração para a construção civil. 

 

4.5.1.2. Terraços Marinhos Holocênicos 

Estes depósitos preenchem a porção externa da planície costeira, 

sendo reconhecida em toda extensão da área estudada, em forma de corpos 

alongados, mais ou menos contínuos, paralelos à linha de costa, de largura 

variável, em média de 0,5 a 1 km, com altitude média variando de 1 a 3 m, 

constituído essencialmente de areias quartzosas. 

Estes depósitos são marcados essencialmente pela presença de 

antigos cordões litorâneos, explicando a ocorrência de conchas de moluscos 

em bom estado de conservação. São diferenciados dos terraços pleistocênicos 

através da mudança de textura desses depósitos. 

Atualmente encontram-se intensamente ocupados pela população, 

muitas vezes descaracterizando a sua presença. 

 

4.5.2. Depósitos de manguezais 

De acordo com Leal (2003) quando estudou a região do rio 

Jaguaribe no litoral leste do estado do Ceará, são as áreas ocupadas pelos 

mangues as porções topograficamente mais baixas que são cobertas pelo 

menos duas vezes por dia de água salgada, por estarem situadas entre as 
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marés baixa e alta e de solo tipicamente argiloso rico em matéria orgânica. Já 

Costa & Alcântara Filho (1987) definem os depósitos de mangue (Figura 31) 

como um sistema ecológico tropical costeiro, como substrato lamacento, fauna 

e flora típicas e distribuição geográfica pantropical e subtropical. 

Morfologicamente apresentam acham-se limitados às planícies 

costeiras inferiores que representam áreas de transição entre o oceano e os 

níveis elevados que se situam mais para o interior. São constituídos de 

depósitos recentes, argilosos de coloração cinza-escuro a preto, coloração 

essa que vem da decomposição de matéria orgânica. 

 A Ilha de Itamaracá é toda circundada pelos depósitos de mangue 

(Canal de Santa Cruz), exceto na sua porção leste, que é a área de mar aberto. 

É observado também ao longo do rio Jaguaribe, na região central da Ilha. 

 

 
Figura 31: Depósito de mangue. 

 

4.5.3. Depósitos atuais de praia 

Os depósitos de praias são os sedimentos mais recentes. Eles 

ocorrem diretamente na linha de costa em uma faixa estreita constituídos de 

areias quartzosas, em geral, bem selecionadas sofrendo contínuo 
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retrabalhamento do mar. São importantes e servem como elemento de 

proteção de toda a região costeira. 

Os depósitos de praia (Figura 32) ao longo do litoral pernambucano 

ocorrem como faixas contínuas e alongadas, devido aos corpos recifais 

localizados ao longo de vários trechos, servindo de barreira natural às 

investidas marinhas sobre o continente. 

Esses depósitos são de grande interesse sócio-econômico, pois 

também são utilizados para atividades turísticas e de lazer.  

 

 
Figura 32: Depósito de praia, próximo a foz do rio Jaguaribe. 

 

4.5.4. Depósitos Flúvio-lagunares 

 

Ocorrem preenchendo a porção interna da planície costeira, dentro 

dos Vales e ao longo das principais drenagens da Ilha. 

 

São depósitos constituídos por areias finas a grossas até siltes 

argilosos com diferentes graus de compactação, podendo ocorrer como 

terraços formando planícies mais ou menos contínuas ou como terraços 

isolados no sopé das formações mais antigas (Manso et al, 1992). 
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A expansão imobiliária desordenada ocupa, cada vez mais estas 

áreas, chegando a construir edificações no leito dos riachos e lagos (Figura 

33). 

 

 
Figura 33: Lagoa Azul, exemplo de ocupação irregular. 

 

4.5.5 Recifes de Arenito Ou Beachrocks 

Os recifes são estruturas marinhas que podem servir como proteção 

da zona costeira adjacente, impedindo ou mitigando os efeitos energéticos que 

ocorrem na costa. Podem ser formados por estruturas bióticas, no caso recifes 

coralíneo ou de algas em geral, do gênero Lithothamniun, da família 

Coralinácea que, ao morrerem, originam bancos calcários, ou abióticas 

conhecidos como beachrocks ou arenitos de praia. 

Quando esses recifes aparecem expostos, apresentam uma 

superfície aplainada, muito pobre em organismos vivos, com revestimento de 

algas moles e pouco desenvolvidas. Já os submersos apresentam uma densa 

cobertura algal com predominância de Chlorophycea e de Pheophycea (Barros, 

2003). 

Estes corpos apresentam-se, em geral, como linha recifal composta, 

orientada por linhas sucessivas de corpos alongados (Figura 34), com 
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embasamento de arenito, interrompido nas vizinhanças das desembocaduras 

dos rios ou barras. 

 
Figura 34: Linhas sucessivas alongadas. 

 

Na Ilha de Itamaracá, quando a maré está baixa, é possível observar 

os recifes que estão a cerca de 2.000m de distância.  

 

São observadas três linhas de recifes todas irregulares, mas bem 

definidas, que neste trabalho vou chamar de: recifes Centro-Norte da Ilha, 

recifes Sul da Ilha e recife frente da Coroa do Avião. 

 

O recife sul da Ilha (Figura 35) está localizado em frente a Coroa do 

Avião. Este tem uma forma irregular, com comprimento de aproximadamente 

3.400 m e largura de cerca de 1.000 m, está a 2.400m da Coroa do Avião.  

 

Entre a Coroa e o recife sul da Ilha, está localizado o recife frente da 

Coroa do Avião (Figura 36), dista 1.600 da ilha e 470 m do recife sul, possui um 

comprimento de 1.400 m e largura de 370 m. 
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Figura 35: Localização do recife Sul da Ilha. 

 

 
Figura 36: Recife em frente a Coroa do Avião. 
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O recife maior, localizado entre o centro e o norte da Ilha, é o de 

maior expressão (Figura 37). Possui uma extensão de 9.100m com 

comprimento que varia de cerca de 400 m nas extremidades a 1000m na 

região central do mesmo, dista cerca de 2.100m da Ilha de Itamaracá. Possui 

um desnível no sentido oeste-leste, sendo a área mais a leste pouco mais alto 

que a região oeste. 

 
Figura 37: Recife Centro-Norte da Ilha. 

Entre a linha de recife Centro-Norte e a Ilha de Itamaracá ainda 

ocorre vários blocos de beachrocks, provavelmente desprendidos pela ação 

das ondas do recife. 

A figura 38 mostra a localização das linhas de recifes que protegem 

a Ilha de Itamaracá. 
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Figura 38: Localização das linhas de recife que protegem a Ilha. 

Toda geologia da Ilha de Itamaracá está resumida na figura 39. 
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Figura 39: Mapa Geológico da Ilha de Itamaracá. 

 

 



VARELA, Geraldo José de A. C. – Influência dos recifes na evolução da linha de costa na Ilha de Itamaracá. 69 

5. COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

A geomorfologia da área é bem distinta, ao norte é observado o 

predomínio dos Tabuleiros e da Planície Costeira, já ao sul há a presença de 

um domínio Colinoso que substitui os Tabuleiros. 

5.1 Domínio Colinoso 

No Domínio Colinoso (Figura 40) é encontrado a ocorrência das 

Formações geológicas cretácicas e paleocênicas da Formação Gramame e 

Maria Farinha. Em Itamaracá, sua ocorrência dá-se na porção central , na 

forma de morros isolados, estendendo-se para norte e para sul, margeando o 

compartimento geomorfológico dos tabuleiros. 

 
Figura 40: Domínio Colinoso observado na Ilha de Itamaracá. 

 

5.2 Tabuleiros Pré-litorâneos 

 Os Tabuleiros Pré-litorâneos (Figura 41) são superfícies de erosão 

planas instaladas sobre os sedimentos da Formação Barreiras, que ocorrem 

distribuídos em uma faixa paralela à linha de costa, que penetra para o interior 

por dezenas de quilômetros. (Maia, 2005). 

Foram formados sobre os sedimentos mio-pleistocênicos da 

Formação Barreiras, na retaguarda da Frente Marinha e são interrompidos 
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pelos estuários dos rios que atingem o litoral. Sua forma de relevo é tabular e é 

dissecado pelos riachos litorâneos em vales alongados e fundo chato 

(Brandão, 1995). Penetram cerca de 40 km no interior do continente e têm 

altitude média de 30 a 50 metros, raramente ultrapassando 80 metros. Muitas 

vezes, chegam ao litoral, constituindo falésias mortas ou vivas. (Souza, 1988). 

A declividade, segundo o referido autor, varia de 2º a 5º e a 

amplitude entre o topo dos tabuleiros e o fundo do vale é da ordem de 15 

metros. Sua cobertura arenosa e da ordem de 1,50 a 2,00 metros. 

 

 
Figura 41:Tabuleiro Pré-litorâneo. 

 

De acordo com Costa et al. (1979) apud Rios (2006), esta unidade 

seria resultante de sedimentação bastante rápida em ambiente fluvial, em 

regiões abaixadas por arqueamento do continente. 

Marino (2003), fez uma classificação para as unidades com relação 

à dinâmica ambiental proposta por Tricard (1977) apud Souza (1997), e ao 

ponto de vista morfogenético proposto por Lima et al. , 2000. 

Com base nesta classificação foi considerado que as superfícies 

rebaixadas conservadas, em relação à dinâmica ambiental são ambientes de 
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transição, com tendência a estabilidade e do ponto de vista morfogenético, tem 

vulnerabilidade moderada a alta e sustentabilidade moderada a baixa. Já os 

tabuleiros areno-argilosos e arenosos possuem as mesmas características; são 

ambientes de transição com tendência a estabilidade, com uma vulnerabilidade 

moderada e sustentabilidade alta a moderada. 

 

5.3. Planície Costeira 

As planícies costeiras elaboradas durante o Quaternário constituem-

se de uma unidade geológica-geomorfológica de grande complexidade, tendo 

em vista serem ambientes de transição entre fenômenos continentais e 

marinhos, onde podem ser inseridos diversos sub-compartimentos (Manso et 

al., 1992). Em Itamaracá foram identificados: Terraços Marinhos Superiores 

(Pleistocênicos), Terraços Marinhos Inferiores (Holocênicos), Flechas 

Litorâneas Arenosas, Baixios de Maré e Recifes. 

 

5.3.1. Terraços Marinhos Superiores 

O Terraço Marinho Superior localiza-se paralelo à linha de costa, 

possuindo um topo plano e um rebordo abrupto e não é atingido pelas águas 

oceânicas, mesmo durante as marés altas. Depositado durante a regressão 

que sucedeu o máximo na Penúltima Transgressão Marinha, localiza-se na 

margem oceânica da porção norte da Ilha, com altitude média entre 6m e 8m 

(Martins, 1997). 

 

5.3.2 Terraços Marinhos Inferiores 

O Terraço Marinho Inferior, desenvolvido na última regressão 

marinha, após retrabalhamento das reentrâncias do relevo, existentes na 

Última Transgressão, encontra-se em toda extensão da ilha de Itamaracá e tem 

altitude média de 2m a 3m, estando separado do anterior por pequenos riachos 
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instalados nas cavas, entre alinhamentos e antigos cordões litorâneos (Martins, 

1997). 

5.4. Baixio de Maré 

Os Baixios de Maré são encontrados nas áreas onde o gradiente de 

declividade é nulo, estando sujeito à ação das marés. Devido à topografia, 

estas áreas são ambientes favoráveis aos processos de sedimentação flúvio-

marinha. São encontrados baixios de maré em todas as desembocaduras de 

rios, destacando o lado oeste de Itamaracá, banhado pelo canal de Santa Cruz, 

que tem o seu contorno externo praticamente todo ocupado por esta sub-

unidade. 

5.5. Flechas Litorâneas 

Flechas Litorâneas Arenosas encontram-se inseridas em alguns 

terraços Holocênicos cuja gênese está relacionada ao encontro da águas 

fluviais em desembocaduras de rios, com as correntes de deriva litorânea, no 

caso de direção geral N-S, acarretando um obstáculo que poderá bloquear o 

transporte de sedimentos, proporcionando um “efeito de molhe” (Komar, 1973). 

Entre a foz do Canal de Santa Cruz e a Praia de Maria Farinha, no 

município de Paulista, é observado o fenômeno que é conhecido como “efeito 

molhe”, sendo gerado. Esse efeito é responsável pela deposição e retenção de 

sedimentos, vindo do sul, entre as desembocaduras dos dois canais de fluxo 

situados neste trecho do litoral: rio Timbó e Canal de Santa Cruz (Figura 42). 
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Figura 42: “Efeito molhe” sendo gerado entre a foz do Canal de Santa Cruz e a foz do rio Timbó. 

 

5.6. Recife de Barreira 

Os recifes apresentam-se como feições lineares que se estendem, 

às vezes, continuadamente, por cerca de 10 Km. Afloram na baixamar, sendo 

que alguns podem ser vistos ligeiramente acima do nível médio do mar. 

Ocorrem dispostos paralelamente ao litoral por longos trechos do litoral 

pernambucano, normalmente formando duas ou três faixas de bancos, 

apresentando em média 30-60m de largura por 3 a 4m de espessura 

(Mabesoone, 1964). 

Sobre alguns destes bancos de arenitos podem ser encontrado 

corpos de coralígenos e algálicos, com dimensões individuais que variam de 1 

a 4 km enquanto que a profundidade das águas circundantes raramente 

ultrapassam os 10m. 
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6. SISTEMA PRAIAL 

6.1. Introdução 

No sentido geológico, o termo praia, pode ser expresso pelo 

acúmulo de sedimentos de origem continental e/ou biológico, distribuídos pelas 

correntes marinhas, sendo a principal variável o clima de ondas a qual está 

sujeita. 

Segundo Suguio (1992), praia é a zona perimetral de um corpo 

aquoso, que em geral é composta de material arenoso ou, mais raramente, por 

cascalho, conchas de moluscos, entre outros que se estende desde o nível da 

baixa-mar média até a linha de vegetação permanente, ou onde há mudança 

fisiográfica, como falésias ou dunas. Portanto, considera-se a área que é 

afetada por processos marinhos, como ventos, correntes, marés e ondas, 

sendo a divisão do ambiente praial entre a faixa de terra firme e de influência 

marinha. 

O ambiente praial representa, sem sombra de dúvidas, o ambiente 

mais bem distribuído entre os ambientes costeiros de sedimentação (Davis, 

1978). Apesar dos ambientes costeiros serem caracterizados, normalmente, 

por mudanças, as praias são as áreas mais dinâmicas dentre estes ambientes. 

A constante instabilidade da linha de costa e, especialmente das praias, 

decorre de alterações por efeitos naturais e/ou antrópicos, que se traduzem em 

modificações na disponibilidade, forma e posição de sedimentos, no clima de 

ondas e na altura do nível relativo do mar. 

 

6.2 Morfologia do Sistema Praial 

O perfil de uma praia tem sido comumente dividido em diversas 

zonas (Figura 43), cada uma delas possuindo morfologia, fácies e processos 

característicos. Entretanto, estas divisões variam de um autor a outro, não 

havendo até o presente momento uma uniformização das terminologias 

aplicadas a elas. A figura 43 representa uma recente tentativa no caminho 

desta uniformização. 
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Figura 43: Perfil de uma praia, apresentando suas divisões e os principais elementos morfológicos. 
Fonte: Duarte, 1997. 

Considerando assim, que o perfil de uma praia possa ser dividido, do 

continente em direção ao mar, em: dunas frontais, pós-praia, praia ou 

estirâncio, antepraia e zona de transição, cujas descrições seguem abaixo. 

6.2.1. Dunas Frontais 

Correspondem às dunas situadas na retaguarda do perfil praial, 

iniciadas ao final da pós-praia e se estendendo em direção ao interior do 

continente. Apresentam-se dispostas longitudinalmente em relação à linha de 

costa, representando importantes fontes de sedimentos (Duarte, 2002). 

6.2.2. Pós-praia 

A pós-praia (Figura 44) é uma zona de supramaré (marés muito 

altas e de tempestades) que carregam sedimentos em direção a terra, 

retrabalhando e depositando neste setor, cobrindo a região que vai do 

aparecimento da crista de Berma (degrau formado face à ação das águas no 

seu limite de preamar) até onde houver influência marinha, podendo ou não 

estar coberta por vegetação. É uma região particularmente bem desenvolvida 

em costas onde predominam os ventos soprando do continente e a amplitude 

de maré alta, de maneira que um incremento no suprimento de areia é 

fornecido por uma ampla praia observada na maré baixa (Reading & Collison, 

1996). 
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6.2.3. Praia ou Estirâncio 

A praia ou Estirâncio (Figura 44), representa a parte situada entre o 

limite superior de preamar (escarpa praial) e alinha de baixamar, ou seja, é à 

parte do ambiente praial que sofre a ação das marés e os efeitos de 

espraiamento das ondas após a arrebentação (Suguio, 1992). De acordo com 

Reading & Collison (1996) a morfologia do estirâncio pode variar dependendo 

do poder das ondas, do tamanho dos grãos disponíveis e da amplitude de 

maré. 

6.2.4. Antepraia 

A antepraia (Figura 44) é a zona situada entre a linha de baixamar 

até onde as ondas conseguem transportar os sedimentos do fundo. É onde os 

processos litorâneos atuam consideravelmente. Compreende o ambiente 

submerso (zona de surf) e a sua parte mais inclinada que se delimita com a 

praia ao longo do nível de maré baixa. 

Segundo Reineck & Singh (1975) esta é a zona de máxima 

movimentação de sedimentos e onde os processos litorâneos são mais 

atuantes, tendo em vista a ação da corrente longitudinal induzida pelas ondas. 

ANTEPRAIA PRAIA
PÓS-PRAIA

 
Figura 44: Localização da antepraia, praia ou estirâncio e pós-praia em um perfil praial. 
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6.2.5. Zona de Transição 

É a área que se estende da base média da onda de tempestade à 

base média da onda de bom tempo e é, por essa razão, caracterizada por 

alternâncias de condições de alta e baixa energia. 

6.3. Transporte de sedimentos 

As alterações que aparecem ao longo das praias resultam da 

alteração do padrão de transporte de sedimentos, que interferem na 

manutenção ou não do seu estoque de sedimentos. O balanço sedimentar das 

praias dependem dos créditos favorecidos pela erosão de falésias, suprimento 

fluvial, suprimento pela deriva litorânea, suprimento eólico, suprimentos a partir 

da plataforma, deposição biogênica, deposição química e alimentação artificial 

de praia. Por outro lado, as perdas ou débitos são decorrentes da retirada de 

sedimentos pela deriva litorânea, transporte eólico, suprimentos para a 

plataforma, deposição em canyons submarinos, solução, abrasão e mineração 

(Figura 45). 

 
Figura 45: Esquema mostrando o funcionamento do mecanismo de transporte de sedimento, 

modificado de BIRD, 1985, Apud Farias, 2008. 
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O balanço sedimentar de uma unidade fisiográfica é definido através 

da quantificação das taxas de transporte, erosão e deposição. A partir desta 

avaliação podem ser identificadas as principais fontes e zonas de fugas de 

material e, por conseqüência, os processos sedimentares mais relevantes para 

a evolução da zona costeira. 

O balanço sedimentar está composto por três elementos principais:  

a) Fontes, qualquer processo que aporte material para a costa. 

b) Sumidouros são os processos que subtraem material. 

c) Processos convectivos ou de transporte os que redistribuem o material. 

As principais fontes naturais de material para a zona costeira são os 

rios, erosão das praias e falésias, aporte de material eólico nos promontórios, 

transporte transversal induzido pelas ondas na direção da praia e a produção 

de carbonatos; As fontes artificiais são principalmente as regenerações de 

praias. Os sumidouros naturais estão formados pela deflação eólica, transporte 

transversal para o mar, inlets, overwash e canyons submarinos; e os artificiais, 

a explotação do material das praias e dunas. O principal processo convectivo é 

o transporte longitudinal de sedimentos (deriva litorânea), aparecendo em 

segundo plano às correntes de maré, transporte eólico na direção da deriva 

litorânea e as correntes induzidas pelas ondas em águas profundas. 

A avaliação do balanço sedimentar indica que os processos mais 

relevantes para o equilíbrio e evolução litorânea são o transporte longitudinal 

de sedimentos e o transporte eólico. O transporte longitudinal na maior parte da 

costa atua como um processo convectivo, erodindo e ao mesmo tempo 

depositando sedimentos, com exceção das praias com barreiras, onde atua 

como um processo erosivo. O transporte eólico atua como fonte na zona dos 

promontórios ou como sumidouro no restante das células costeiras. 

6.4. Classificação Morfodinâmica das Praias 

Quanto à morfodinâmica (Short & Wright, 1983) as praias podem ser 

classificadas em dois estados extremos: dissipativos e refletivos. 
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Nas praias dissipativas, as ondas quebram por deslizamento e 

continuam em ondulações através da zona de surfe, que é larga e tem uma 

inclinação ligeiramente uniforme e suave. Numa praia totalmente reflectiva, as 

ondas arrebentam por mergulho ou surgência, e a zona de surfe é estreita, de 

modo que, a quebra é imediatamente seguida por uma intensa onda de 

deslizamento. Um batente pronunciado é normalmente encontrado da base da 

íngreme face de praia, com a inclinação do fundo do mar aberto mais suave 

(USACE, 1992 apud Leal, 2003). 

Os perfis de inverno (erosivo) e verão (acrescivo) podem, 

corresponder, respectivamente, a sistemas de praia dissipativa e reflectiva, 

mas as praias constituídas de sedimentos mais grosseiros podem sempre ser 

reflectivas, enquanto que as dissipativas são típicas de areias finas (Leal, 

2003). 

Uma das características mais importantes nas praias dissipativas é o 

fato da energia de todas as ondas que chegam serem dissipadas na antepraia. 

Por outro lado, numa praia reflectiva, uma grande parte da energia da onda é 

refletida para o mar depois da arrebentação e do espraiamento (Leal, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARELA, Geraldo José de A. C. – Influência dos recifes na evolução da linha de costa na Ilha de Itamaracá. 80 

7. EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA 

7.1 Introdução 

O conceito de linha de costa é extremamente amplo, haja vista que 

sob o ponto de vista físico a linha de costa corresponde simplesmente à linha 

de interface entre a terra e a água. 

Devemos entender a linha de costa como um limite móvel, cuja 

posição é variável a todas as escalas quer sejam espaciais ou temporais. Os 

critérios que a definem devem por isso ser rigorosos, de forma a tornar 

comparáveis os resultados obtidos. Naturalmente que consoante ao tipo de 

costa em estudo pode traduzir-se em recuos de apenas alguns milímetros por 

ano ou serem da ordem dos vários metros. 

Faz-se necessário ponderar por isso qual a referência adequada 

considerando, naturalmente, o rigor posicional pretendido. A definição da 

melhor referência para caracterizar a posição da linha de costa em áreas 

costeiras arenosas, tem incidido na utilização da “linha” que marca o limite 

atingido durante a preamar viva. Segundo Crowell (1991), este limite 

caracteriza-se por uma mudança nítida de tonalidade nas areias da praia, 

facilmente identificável nas fotografias aéreas e imagens de sensoriamento 

remoto (Figura 46). 

 
Figura 46: A linha pontilhada em vermelho na imagem de satélite representa a delimitação da linha 

de costa segundo Crowell (1991). 
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Kraus & Rosati (1997), subdividiram a localização da linha de costa 

considerando fatores climáticos e oceanográficos da seguinte forma: 

• Linha Média das Preamares de Sizígia – relacionado com um 

datum maregráfico, correspondente à média de todas as situações de preamar 

viva que ocorreram num período de 19 anos. 

• Linha de Preamar – Não corresponde a um datum altimétrico 

específico mas tipicamente baseada num dos seguintes critérios 

geomorfológicos: linha de berma, crista da praia, base de dunas ou de arribas. 

• Fronteira Seco / Molhado – fortemente dependente da própria 

praia, nível do mar, ondulação, regime de vento, etc. Não relacionado com um 

datum vertical especifico e derivado da diferenciação de tonalidades visíveis 

através das fotografias aéreas. 

• Linha de Água – linha de contato entre a areia da praia e a água. 

Também não diz respeito a um datum vertical específico, mas está relacionada 

com uma fase da maré. É uma fronteira móvel e também se relacionado com a 

incidência da ondulação ou outro tipo de movimentos da água do mar junto à 

costa. 

• Linha definida por dunas ou arribas – no caso dos cordões dunares 

deve ser interpretada como uma linha de preamar típica de uma praia estreita 

sem berma. Não se deve relacionar com um datum maregráfico, mas pode ser 

interpretada através da base ou no caso dos sectores de arriba através do 

topo. 

Morton, 1997 ainda subdivide a localização da linha de costa de 

acordo com morfologias típicas e feições litorâneas associadas observada, tais 

como: linha de Berma, linha de vegetação, escarpa de erosional, linha de maré 

alta e estruturas costeiras. 

Além destes critérios, existem elementos que dificultam a definição 

da posição da linha de costa, como: variações de longo prazo (cíclicas ou 

aleatórias), ou de curto prazo (relacionadas com episódios extremos). Os 

procedimentos de medição afetam, sobretudo o rigor posicional bem como a 

própria interpretação geomorfológica ou visual que se faz dessas mesmas 
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linhas. Existe uma variação entre os fatores relacionados com processos 

físicos ou características do local, oposto aos fatores decorrentes dos 

processos de medição e interpretação (Oliveira, 2005). 

Neste trabalho foi utilizada como referência da linha de costa, a linha 

de vegetação e estruturas como edificações. A região costeira da Ilha de 

Itamaracá foi dividida em 3 setores: Setor Norte, Setor Centro e Setor Sul, 

conforme a figura 47. 

 

 
Figura 47: Localização da subdivisão em setores da Ilha de Itamaracá. 
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Em cada um dos setores, foram colocado 3 perfís:P1, ao norte; P2, 

no centro; e P3 ao sul. Setor Norte (Figura 48), Setor Centro (Figura 49) e 

Setor Sul (Figura 50). 

 
Figura 48: Localização dos Perfís no setor Norte. 
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7.2. Utilização do geoprocessamento a partir de imagens multitemporais 

para a determinação da linha de costa. 

A utilização de fotografias aéreas e imagens de satélite desde o 

início tiveram forte aceitação por toda a comunidade científica, devido às 

potencialidades inerentes a uma imagem, que registra para um determinado 

momento e espaço as características geomorfológicas e físicas de uma região 

com elevada precisão. Este rigor necessário na determinação das taxas de 

recuo e posição da linha de costa é de vital importância no apoio à tomada de 

decisões principalmente, no que tange ao ordenamento do território das áreas 

costeiras diretamente relacionáveis com os processos que caracterizam a 

evolução destes ambientes. 

 

 
Figura 49: Localização dos Perfís no setor Centro. 



VARELA, Geraldo José de A. C. – Influência dos recifes na evolução da linha de costa na Ilha de Itamaracá. 85 

Vários autores (Weerakkody, 1988; Thieler & Danforth, 1994; Kraus 

et al., 1997; Moore, 2000; Honeycutt et al., 2001 e Farias & Maia, 2007) 

evidenciam as potencialidades da utilização de imagens multi-temporais, 

correlacionando as formas de relevo em áreas costeiras e sua posição 

geográfica com tendências de erosão. 

O processamento digital de imagens consiste em melhorar o aspecto 

visual e feições estruturais para o analista, fornecendo outros subsídios para a 

sua interpretação, inclusive gerando produtos que possam ser posteriormente 

submetidos a outros processamentos. A área de processamento digital de 

imagens tem atraído grande interesse nas últimas duas décadas. A evolução 

da tecnologia de computação digital, bem como o desenvolvimento de novos 

algoritmos para lidar com sinais bidimensionais está permitindo uma gama de 

aplicações cada vez maior (Gonzalez; Woods, 2000). 

No entanto, para caracterizar a variabilidade da posição da linha de 

costa, é precisos dados de base com potencialidades para fornecer 

informações confiáveis sobre a sua posição relativa num ponto geográfico, 

sendo fundamental a obtenção de pontos de controle em campo por meio de 

GPS além da utilização de um referencial cartográfico de base visando 

georeferenciar a imagem a ser utilizada. Haja vista que, apesar de disponíveis, 

essa fonte de informação possui erros inerentes ao equipamento além de 

deformações da imagem. São ainda apresentados, os erros relacionados com 

o processo e a resolução associada a essas medições, bem como a relação 

destes com a magnitude das alterações da linha de costa envolvidas. 
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Figura 50: Localização dos Perfís no setor Sul. 

Smith & Zarillo (1990), sugerem que a posição média da linha de 

costa identificada a partir de imagens pode nem sempre ser a mais adequada 

devido à flutuação do volume de sedimentos na praia, que se caracteriza por 

uma grande variabilidade temporal fruto da ocorrência de tempestades e do 

caráter sazonal da disponibilidade de sedimentos. Apresentam ainda um 

conjunto de erros de medição e precisão associados ao estudo de alterações 

da linha de costa a longo prazo.  
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Devido à importância do emprego de produtos de sensoriamento 

remoto no estudo das mudanças históricas da linha de costa, pelo registro 

instantâneo de configurações litorâneas situadas em escala temporal, é cada 

vez maior o desenvolvimento de pacotes de software de extração automática 

dos dados referentes à posição da linha de costa, com base em mapas ou 

fotografias aéreas conjugando o tratamento de imagens digitais com programas 

de vetorização e controle de campo. 

 

7.3. Evolução da linha de costa no setor norte da Ilha de Itamaracá. 

Analisando o Perfil P1 do Setor Norte da Ilha de Itamaracá, é 

observado que entre os anos de 1969 e 2001(Figura 51) ocorreu uma 

progradação da linha de costa de 61,7 m, entre 2001 – 2007 e 2007-2008 

houve um pequeno recuo de 7,5 e 7,1m respectivamente. 

 
Figura 51: Evolução entre 1969 e 2001 do Setor Norte. 
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No Perfil P2 entre 1969 e 2001 houve erosão da ordem de 49,6 m, 

entre 2001 e 2007(Figura 52) ocorreu um avanço da linha de costa em direção 

ao mar de 11,9m, mas entre 2007 e 2008 voltou a erodir 7,6. 

 
Figura 52: Evolução entre 2001 e 2007 do Setor Norte. 

O Perfil P3 mostra que entre 69 e 01houve acréscimo de 22,9 m, já 

entre 2001 e 2008(Figura 53) erodiu da ordem de 21,7m. 
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Figura 53: Evolução entre 2007 e 2008 do Setor Norte. 

 

7.4 Evolução da linha de costa no setor centro da Ilha de Itamaracá. 

O perfil P1 do setor centro da Ilha mostra que entre 69 e 2001(Figura 

54) houve acumulo de sedimento fazendo com que a linha de costa avançasse 

19,3 m, de 2001 a 2007 erodiu fazendo com que houvesse um recuo de 10,5m, 

já entre 2007 e 2008 houve uma recuperação de 2,8m. 
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Figura 54: Evolução entre 1969 e 2001 do Setor Centro. 

No perfil P2 entre 69 e 2001 houve avanço de 48,5m, de 2001 a 

2007 (Figura 55), erosão com recuo de 19,5m e entre 2007 e 2008 ocorreu um 

pequeno ganho com o avanço de 70 cm da linha de costa. 
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Figura 55: Evolução entre 2001 e 2007 do Setor Centro. 

Já o Perfil P3 entre 1969 e 2001 mostra o maior ganho de 

sedimento, com avanço da linha de costa em direção ao mar de 158,8m. Em 

contrapartida, de 2001 a 2008 (Figura 56) houve erosão, com recuo de 29 m. 
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Figura 56: Evolução entre 2007 e 2008 do Setor Centro. 

7.5 Evolução da linha de costa no setor sul da Ilha de Itamaracá. 

O Perfil P1 do setor Sul mostra que entre os anos de 1969 e 2001 

(Figura 57) ocorreu um avanço de 124,9 m da linha de costa, entre 2001 e 

2007 houve erosão com um recuo de 44,9m, já entre 2007 e 2008 existiu uma 

pequena progradação da linha de costa, da ordem de 1,4m. 
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Figura 57: Evolução entre 1969 e 2001 do Setor Sul. 

No Perfil P2 é observado um avanço de 37,3m no período inicial, já 

entre o período intermediário (Figura 58) até 2008 houve erosão com recuo da 

linha de 52,4 m. 
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Figura 58: Evolução entre 2001 e 2007 do Setor Sul. 

Assim como nos perfis P1 e P2, no perfil P3 foi observado um ganho 

no aporte sedimentar, com avanço da linha de costa considerável, da ordem de 

133,2m, entre os anos de 1969 e 2001. Entre os anos de 2001 até 2008 (Figura 

59) houve erosão, com um recuo de 72,3m. 



VARELA, Geraldo José de A. C. – Influência dos recifes na evolução da linha de costa na Ilha de Itamaracá. 95 

 
Figura 59: Evolução entre 2007 e 2008 do Setor Sul. 

 

 

7.6. Junção dos dados de evolução entre os anos de 1969 e 2008. 

A TABELA 03 mostra os dados da evolução dos setores Norte, Centro e Sul 

da Ilha de Itamaracá, entre 1969 e 2008. 
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Tabela 3: Evolução dos Setores Norte, Centro e Sul, entre 1969 e 2008. 

SETOR NORTE 

ANO/PERFIL P1 (m) P2 (m) P3 (m) Situação/ANO 

1969-2001 + 61,7 - 49,6 + 22,9 Avanço de 

35m 

2001-2007 - 7,5 + 11,9 - 0,4 Avanço de  

4m 

2007-2008 - 7,1 - 7,6 - 21,3 Recuo de  

36m 

SETOR CENTRO 

ANO/PERFIL P1 (m) P2 (m) P3 (m) Situação/ANO 

1969-2001 + 19,3 + 48,5 +158,8 Avanço de 

226,6m 

2001-2007 - 10,5 - 19,5 -28,7 Recuo de 

58,7m 

2007-2008 + 2,8 + 0,7 -0,3 Avanço de 

3,2 m 

SETOR SUL 

ANO/PERFIL P1 (m) P2 (m) P3 (m) Situação/ANO 

1969-2001 +124,9 +37,3 +133,2 Avanço de 

295,4m 

2001-2007 -44,9 -38,6 -51,1 Recuo de 

134,6m 

2007-2008 +1,4 -13,8 -21,2 Recuo de 

33,6m 

A TABELA 4 mostra a evolução de cada perfil ao longo dos anos. 
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Tabela 4: Evolução de cada perfil ao longo dos anos. 

SETOR NORTE 

PERFIL/ANO 1969-2001 2001-2007 2007-2008 SITUAÇÃO OBS.: 

P1 (m) +61,7 - 7,5 -7,1 Avanço de 

47,1m 

ACRESÇÃO 

P2 (m) -49,6 + 11,9 - 7,6 Recuo de 

45,3m 

EROSÃO 

P3 (m) +22,9 -0,4 - 21,3 Avanço de 

1,2m 

ESTÁVEL 

SETOR CENTRO 

PERFIL/ANO 1969-2001 2001-2007 2007-2008 SITUAÇÃO OBS.: 

P1 (m) +19,3 -10,5 +2,8 Avanço de 

11,6m 

ACRESÇÃO 

P2 (m) +48,5 -19,5 +0,7 Avanço de 

29,7m 

ACRESÇÃO 

P3 (m) +158,8 -28,7 -0,3 Avanço de 

129,8m 

ACRESÇÃO 

SETOR SUL 

PERFIL/ANO 1969-2001 2001-2007 2007-2008 SITUAÇÃO OBS.: 

P1 (m) +124,9 -44,9 +1,4 Avanço de 

81,4m 

ACRESÇÃO 

P2 (m) +37,3 -38,6 -13,8 Recuo de 

15,1m 

EROSÃO 

P3 (m) +133,2 -51,1 -21,2 Avanço de 

60,3m 

ACRESÇÃO 

A Figura 60 mostra um mapa, localizando as áreas onde ocorreram 

erosão e acresção na Ilha, entre 1969 e 2008. 
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Figura 60: Localização das áreas onde ocorreu erosão, acresção ou ficaram estáveis, entre 1969 e 

2008. 
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8. Plataforma continental interna adjacente a Ilha de Itamaracá 

8.1. Introdução 

As primeiras informações sobre a plataforma continental brasileira 

foram obtidas pela expedição do “HMS CHALLENGER” (1872-1876). A partir 

de 1935, a DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação) do Ministério da 

Marinha iniciou levantamentos batimétricos sistemáticos. Diversos projetos 

vieram para enriquecer o estudo da nossa plataforma, tais como o REMAC 

(Reconhecimento Global da Margem Continental Brasileira em 1972), LEPLAC 

(Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, 1988) na década 

passada foi iniciado o REVIZEE e por último o projeto GRANMAR que ainda 

está sendo desenvolvido pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil em parceria 

com as diversas universidades brasileiras. 

A sedimentação da plataforma continental nordeste do Brasil reflete 

a área fonte, o clima, a drenagem e o ambiente tectônico. Devido ao clima 

tropical e sedimentação terrígena desprezível, essa plataforma é estreita, com 

largura média de 63 km e rasa, mais rasa que 40 m em sua grande maioria. 

Pode-se considera como uma plataforma estável e aberta estando coberta 

quase que totalmente por sedimentos carbonáticos biogênicos. Esses 

sedimentos carbonáticos são dominados por algas coralíneas recentes. 

Segundo Milliman & Summerhayes (1975), os sedimentos terrígenos 

são, na sua maioria relíquias e a sua composição sugere que, no Pleistoceno, 

o clima foi muito similar ao atual. 

A plataforma continental adjacente a Ilha de Itamaracá é constituída 

por sedimentos de textura que vai de areia, indo até cascalho, passando por 

uma areia cascalhosa, sendo que grande parte desse material é composto de 

matéria carbonático, proveniente da produção de algas na região. 

Na área é observada a existência de um importante recife de Beach 

Rock, com extensão de aproximadamente 11,5 km e com largura que vai de 

280m a 990m e funciona como uma importante estrutura de proteção mitigando 

os efeitos energéticos na costa. 
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8.2. Batimetria 

O levantamento batimétrico pode ser definido como a técnica de 

estabelecer uma posição geográfica no ecossistema aquático por intermédio da 

análise da topografia do substrato. Para isso, são utilizados equipamentos 

eletrônicos denominados GPS e ecobatímetro ou ecossonda. 

A análise batimétrica possibilita a obtenção de um mapa de 

profundidade, garantindo uma maior segurança na correta tomada de decisões 

que visem o uso e a gestão sustentável de um determinado corpo hídrico, 

sendo fundamental na elaboração de estudos aquícolas, navegação, dragagem 

e na prática da atividade pesqueira ou de lazer. Além de subsidiar estes 

estudos, auxilia na determinação da capacidade de suporte, no qual se estima 

a possibilidade da inserção de projetos aqüícola de modo sustentável, a partir 

da análise do nível de impacto sobre um ecossistema. 

A área que foi escolhida para este trabalho, está na plataforma 

continental adjacente a Ilha de Itamaracá, localizado mais precisamente entre 

os recifes que protegem a costa e a Ilha (Figura 61). 
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Figura 61: Localização da área onde foi realizado o levantamento batimétrico. 

8.2.1 Tratamento dos Dados 

Em ambientes onde existe influência das oscilações de marés, como 

regiões marinhas, estuários ou lagunas, faz-se necessário à redução, das 
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profundidades medidas, ao nível hidrográfico definido pelo Departamento de 

Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN). Para as áreas emersas e 

adjacentes, ou seja, as porções de terra e as regiões não passíveis de 

navegação foi adotada a cota zero. O método de interpolação para a geração 

do GRID foi o método geoestatístico de krigagem. 

Todos os dados foram armazenados em formato ASCII no padrão 

NMEA 2.3 em meio magnético e portado por um Laptop. As sentenças 

utilizadas para o processamento foram a GPLL e SDDBT, as quais trazem as 

informações referentes a coordenadas, profundidades e hora para elaboração 

de tabelas no formato XYZ e H. 

Inicialmente foi realizada uma filtragem dos dados através do 

software Excel (Figura 62), onde foram selecionadas as colunas GPGLL e 

SDDBT referentes às coordenadas geográficas e às profundidades 

respectivamente. Posteriormente, utilizando o software ArcGIS, na versão 9.2, 

foi obtida a linha de contorno da Ilha. A linha de contorno é um elemento 

importante no levantamento batimétrico, pois esta será inserida, em forma de 

pontos, na planilha dos dados de batimetria, para que no modelamento a linha 

da margem seja considerada como cota zero. Isto deve ser levando em 

consideração já que os dados adquiridos pela ecossonda no presente estudo 

são referentes apenas às áreas passíveis de navegação. Esta, também, 

corresponde ao limite entre terra e água durante a criação do modelo digital 

batimétrico. 

Na seqüência, os dados foram processados no mesmo software 

ArcGIS 9.2 com intuito de obter a geração de uma malha regular (GRID), 

possibilitando a obtenção do modelo digital batimétrico (MDB). 

O software 9.2 foi também utilizado para a geração de modelos 

digitais das lagoas, onde a partir destes é possível visualizar o corpo hídrico de 

forma tridimensional, ressaltando as sinuosidades ao longo da subsuperfície 

aquática. 
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Figura 62:Dados brutos XYZ e H (hora). 

Sob a projeção UTM com datum horizontal SAD 69 e zona 25 sul, os 

modelos digitais batimétricos foram georeferenciados, sendo a integração dos 

dados pós-processados realizada com o software ArcGIS 9.2. 

Tratamento da Profundidade (Z) 

 O parâmetro Z, profundidade, foi extraído em metros e teve uma 

correção toda diferenciada e especial no intuito de minimizar os Erros de 

Aquisição. Entende-se como erro de aquisição, nesse trabalho, além da 

diferença produzida pela maré, todas as outras variáveis e condicionantes que 

vieram a produzir deslocamento da profundidade real, na aquisição da 

profundidade aparente. Tais erros provêm desde o movimento natural das 

ondas até a desestabilidade lateral apresentada pela embarcação. 

A correção conferida à maré nos dados de profundidade foi realizada 

segundo informações das tábuas de marés do Porto de Recife. Os dados foram 

inicialmente separados por data, onde, após serem gerados os gráficos com as 

curvas da maré correspondente e delas extraídos suas equações de 4ª ordem, 

foram a partir dessas equações corrigidos e reduzidos ao nível de profundidade 

zero correspondente ao Nível Zero da Diretoria de Hidrografia e Navegação 

(DHN). 
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O gráfico a seguir (Figura 63) ilustra curva gerada. 

y = -0.0011x4 + 0.0643x3 - 1.3258x2 + 11.291x - 32.032
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Figura 63: Gráfico ilustrando a curva gerada. 

Tratamento da Hora (H) 

O parâmetro Hora, de extrema importância para a correção pontual 

de cada valor de profundidade junto com a data de coleta, teve um pequeno 

ajuste no que diz respeito apenas ao formato de aquisição e no qual tivemos 

que utilizar para as correções da maré, devido a sua aplicação na fórmula 

gerada. 

Depois de separados e selecionados apenas os dados válidos, foi 

montado um banco de dados (Suporte de amostragem) com todos os 

parâmetros (XYZH) de todos os arquivos adquiridos para serem usados na 

modelagem batimétrica da etapa posterior. 

8.2.2. Modelagem Batimétrica 

Com todos os parâmetros tratados e corrigidos da forma com a qual 

necessitávamos, partimos para a fase da modelagem batimétrica, no intuito de 

representar a superfície do assoalho oceânico da plataforma interna da Ilha de 

Itamaracá (Figura 64), a partir das informações buscadas em campo. 

Um modelo batimétrico pode ser obtido através de um modelo 

numérico de terreno (MNT), ou seja, uma representação matemática 

computacional da distribuição espacial de um fenômeno sobre uma região da 

superfície da Terra (Felgueiras apud Kozciak et al., 1999). 
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Figura  64: Modelo Batimétrico da plataforma interna adjacente a Ilha de Itamaracá. 
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O processo freqüentemente utilizado para se produzir à modelagem 

de uma área qualquer através de informações pontuais e descontínuas é a 

interpolação. Tal processo utiliza uma malha regular ou grade (grid) e consiste 

em estimar valores entre dois ou mais pontos medidos envolvendo cálculos 

numéricos baseados em formulações matemáticas. 

Utilizou-se também na modelagem desse trabalho a união entre 

grids (mosaico de grids) como ferramenta de aproveitamento de um maior 

números de pontos do suporte de amostragem.  

8.3 Interpretação 

Para facilitar à interpretação do modelo batimétrico, a área foi 

dividida em setores (Figura 65), assim como foi feito no levantamento da 

evolução de linha de costa. 
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Figura 65: Localização dos setores batimétricos. 

No geral, o levantamento batimétrico revelou que a plataforma 

interna, entre os recifes e a linha de costa atual é bastante rasa não passando, 

na grande parte da área a profundidade de 2 m, na parte mais frontal a Ilha. A 

região com maior profundidade é próximo a barra de Catuama, onde a 

profundidade chega próximo a 8,5m. 
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8.3.1. Setor Norte 

O setor norte (Figura 66) é o menor e está compreendido entre a 

barra de Catuama e a foz do rio Jaguaribe. 

 
Figura 66: Setor norte com os perfís A-A', B-B', C-C' e D-D'. 

No perfil A-A’, com extensão de cerca de 3 km e paralelo a linha de 

costa, é observado que começa (A) com a profundidade de aproximadamente 

1,8m e vai aumentando por pouco mais de 1000m chegando a profundidade de 

cerca de 2,4m,começando a diminuir a profundidade até chegar a profundidade 
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inicial. Após essa diminuição, ela começa a aumentar, chegando a cerca de 

3,5m. 

O Perfil B-B’, que é perpendicular a linha de costa, mostra um fundo 

totalmente irregular com profundidades que vão de quase zero até atingir mais 

de 8 metros (maior profundidade encontrada em toda área). Neste perfil, na 

análise da evolução da linha de costa é observado que houve um avanço da 

linha de costa em direção ao continente, provocando um recuo de 45m. Esta 

erosão ocorre provavelmente pelo efeito de difração e/ou refração de ondas no 

local. 

Os Perfis C-C’ e D-D’, assim como o perfil B-B’ mostra uma forma de 

fundo irregular variando na sua profundidade de aproximadamente 0,5m 

próximo a costa até 4,5 m até o início do recife, onde começa a diminuir a 

profundidade para cerca de 2,5m. 

Em frente ao perfil C-C’ foi detectado uma região de erosão onde 

houve recuo da linha de costa entre os anos de 1969 e 2008. 

8.3.2. Setor Centro 

O setor centro (Figura 67) vai da foz do rio Jaguaribe na direção sul, 

até próximo o Iate Clube de Itamaracá, tem uma extensão de 5.120m. É a área 

em que apresenta a menor variação de profundidade. 

O perfil E-E’ que é paralelo a linha de costa, nos seus 5 km de 

extensão mostra uma irregularidade. Na região mais a sul do perfil (E), começa 

com uma profundidade de 2,4m e vai diminuindo até chegar a profundidade 

mínima de 0,8m na região central da Ilha de Itamaracá, em seguida começa a 

aumentar novamente a profundidade chegando a aproximadamente 3 m ao 

norte deste setor. 

Já o perfil F-F’ tem uma extensão de 2,5 km, é perpendicular a linha 

de costa e possui um fundo irregular com profundidade mínima de 80 cm e 

máxima de 2,4m. Chama atenção quando vai chegando próximo ao recife onde 

se observa uma área plana mostrando que o mesmo possui uma morfologia 

tabular. 
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Este setor pode ser considerado o mais estável, levando em 

consideração o estudo da evolução, inclusive com um aumento de aporte 

sedimetar, fazendo com que a linha de costa avançasse até cerca de 129m no 

perfil 3 do estudo da evolução entre 1969 e 2008. 

 
Figura 67: Setor centro com os perfís E-E' e F-F'. 

8.3.3. Setor Sul 

O setor é iniciado próximo ao Iate Clube de Itamaracá indo até a 

barra do Forte Orange. Assim como os outros setores, possui um fundo 
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irregular com profundidades que vão de 50 cm, próximo a costa, a cerca de 3 

metros, próximo ao setor central. 

Este setor (Figura 68) é a área que está mais desprotegida, pois 

possui uma descontinuidade na linha de recife, fazendo com que a energia 

hidrodinâmica incida diretamente na praia, causando erosão e por 

conseqüência o recuo da linha de costa em direção ao continente. O perfil H-H’ 

mostra esta abertura entre os recifes. Neste perfil a profundidade aumente 

gradativamente em direção a mar aberto, começa com profundidade 

praticamente zero, chegando a cerca de 4 m, indo em direção ao oceano e 

sem a barreira de recifes. Este perfil está em frente uma das regiões onde 

durante o levantamento da evolução da linha de costa foi detectado uma 

erosão, que no caso, entre 1969 e 2008 causou o recuo da linha em 15m, 

evidenciando como a barreira de recifes é importante na proteção da costa 

pernambucana. 
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Figura 68: Setor sul com os perfís G-G' e H-H'. 

8.4. Modelo digital de elevação (MDE) 

O SRTM - Shuttle Radar Topography Mission, não é mais um 

satélite em uso em nosso mundo, mas uma importante missão da NASA em 

parceria com a agência espacial alemã e italiana. Esta missão teve como 

propósito produzir um banco de dados digitais para todo o planeta necessário 

na elaboração de Modelos Digitais de Elevação (MDE) das terras continentais. 

Estes dados foram coletados através da nave espacial Endeavour, 

através de duas antenas SAR, sendo que os mesmos foram separados por um 
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braço extensor de 60 metros. Para a geração dos dados topográficos foi 

utilizado software interferométrico. 

A figura 69 mostra o Modelo Digital de Elevação (MDE) da Ilha de 

Itamaracá e adjacências. Para a representação do canal de Santa Cruz, foram 

utilizados os dados batimétricos gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Paulo 

Coutinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARELA, Geraldo José de A. C. – Influência dos recifes na evolução da linha de costa na Ilha de Itamaracá. 114 

 
Figura 69:Modelo Digital de Elevação (MDE) da Ilha de Itamaracá e adjacências. 
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9. CONCLUSÕES 

– A técnica de geoprocessamento, utilizando imagens de 

sensoriamento remoto se fez eficiente na obtenção dos resultados de 

tendências de recuo de linha de costa na área contemplada. 

 - A elaboração de uma base multitemporal de imagens de satélite e 

fotografias aéreas em ambiente GIS favoreceram a identificação e 

compreensão da dinâmica natural e ambiental da área investigada, sendo 

essenciais como subsídio às tomadas de decisões acerca do uso e gestão 

sustentável dessas áreas. Trata-se de uma importante ferramenta no 

planejamento e intervenção ambiental, sobretudo por indicar facilmente as 

tendências de recuo e/ou progradação de uma região ao longo dos anos. 

- Se fala muito em erosão na Ilha de Itamaracá, mas no geral, entre 

os anos de 1969 e 2008, foi visto que em grande parte da Ilha, houve foi um 

avanço da linha de costa, sendo observado erosão apenas em dois pontos da 

Ilha, mais precisamente na praia de São Paulo (-15,1m) e na praia do Sossego 

(-45,3m). 

- Entre os anos de 1969 e 2001 no Setor Norte da Ilha houve um 

ganho de 35m, no Setor Centro foi observado um grande avanço da linha de 

costa (226,6m), já no Setor Sul foi onde ocorreu o maior deslocamento, 

adentrando 295,4m. 

- Entre 2001 e 2007 o setor norte praticamente ficou estável com um 

avanço de apenas 4m, no centro ocorreu erosão com recuo da linha de costa 

de 58,7m, na área a sul foi observado o maior recuo da linha, com ela 

adentrando ao continente 134,6 m. 

- De 2007 a 2008 houve erosão nos setores norte e sul, da ordem de 

36 e 33,6m respectivamente, já o setor centro se mostrou praticamente estável, 

com avanço de apenas 3,2 m. 

- Na realidade, o problema que se observa em Itamaracá é o avanço 

das estruturas rígidas, como as edificações de veraneio e comerciais em 

direção a linha de preamar. 
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- O levantamento batimétrico da área mostra uma morfologia de 

fundo bastante irregular e com pouca profundidade, não ultrapassando os 9m.  

- Ocorrem duas linhas recifes na área adjacente a linha de costa, 

estes recifes que são interrompidos por 1200m na região sul, tem uma 

extensão total de 12,8 km e comprimento que varia de cerca de 60 a 900 m. 

Estes recifes possuem uma forma tabular de acordo com o levantamento 

batimétrico. 

- Sobre as linhas recifais observadas existe, principalmente entre a 

área central e norte da Ilha, a prática de pesca artesanal, com a utilização de 

currais de pesca, entre os anos de 2001 e 2007 houve a retirada dos mesmos 

período esse que se intensificou os processos erosivos em locais pontuais. 

Alguns meses depois foram recolocados e foi observado que nessas áreas 

onde erodiram houve uma recuperação das mesmas, mostrando que esse 

mecanismo funciona, em conjunto com os recifes, como proteção a costa. 

- A região central da Ilha é a que menos sofre com a ação erosiva da 

dinâmica costeira e que por sinal é a área que está praticamente toda paralela 

a principal linha recifal, evidenciando assim a importância dos recifes na 

proteção da zona costeira. 
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