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 RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo a caracterização dos sedimentos da 
Plataforma Interna Adjacente a Ilha de Itamaracá – PE. A área de estudo é 
limitada ao sul pelo Canal de Santa Cruz e a Norte pela Barra de Catuama. O 
levantamento sedimentológico foi distribuído em perfis paralelos a linha de 
costa, com pontos, preestabelecidos e posicionado através do sistema de GPS. 
A amostragem foi feita com uso de draga cilíndrica do tipo Van Veen. As 
amostras foram analisadas no Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha – 
LGGM com a metodologia adotada pelo mesmo. O passo seguinte fez uso do 
software SYSGRAN para a classificação do sedimento segundo parâmetros 
estatísticos e granulométricos. Com os resultados adquiridos foram obtidos os 
seguintes mapas da área, nos parâmetros: DIÂMETRO MÉDIO; GRAU DE 
SELECIONAMENTO DOS GRÃOS; FÁCIES TEXTURAL; E DE CARBONATO. 
Os mapas revelaram a distribuição textural dos sedimentos na plataforma, a 
interpretação desses, juntamente com dados batimétricos previamente 
disponíveis, trouxeram maior entendimento sobre a hidrodinâmica atuante, bem 
como a influência do Canal de Santa Cruz e do Rio Jaguaribe na dispersão e 
seleção dos sedimentos na área. A Plataforma Interna Adjacente a Ilha 
revelou-se principalmente de domínio textural arenoso, sobretudo no setor 
norte e sul da área de estudo, e a textura cascalhosa, apresentou, predomínio 
do setor central da área, aparecendo em forma de mosaico. As maiores 
concentrações de sedimentos carbonáticos estão relacionadas com os recifes 
existentes na área e a menor concentração diretamente relacionada à foz do 
Rio Jaguaribe e a desembocadura sul e norte do Canal de Santa Cruz. 

 

 

Palavras-chave: Plataforma Interna, Levantamento Sedimentológico, Ilha de 
Itamaracá. 
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ABSTRACT 

 

 

This work characterize the sediments of the Inner Shelf Itamaracá Island PE. 
The study area was limited to the south by the Santa Cruz Channel and North 
by the Barrra de Catuama, The sedimentological survey was distributed in 
profiles perpendicular to the shoreline, where the points were predetermined 
and positioned through the GPS system. Sampling was conducted using a 
cylindrical-type dredger Van Veen. The samples were analyzed at the 
Laboratory of Marine Geology and Geophysics - LGGM with the methodology 
adopted by it. The next step made use of the software SYSGRAN for classifying 
the second statistical parameters and sediment grain size. With the results 
obtained maps of the area were constructed using the following parameters: 
MEAN SIZE, DEGREE OF SORTING OF GRAINS; TEXTURE, AND 
CARBONATE. The maps showed the textural distribution of sediments on the 
platform. Their interpretation, along with bathymetric data previously available, 
have brought greater understanding of the hydrodynamics as well as the 
influence of the Canal de Santa Cruz and Jaguaribe River dispersion and 
selection of the sediments in the area . The Island Inner Shelf proved to be 
essentially dominated by sand fraction, especially in the northern and southern 
study area, and the gravel texture predominates in of the central sector of the 
area, appearing in the form of mosaic. The highest concentrations of carbonate 
sediments appeared to be related to the reefs in the area, whereas the lowest 
concentration was directly related to the mouth of the Jaguaribe River and the 
mouth south and north of the Canal de Santa Cruz. 

 

 

Keywords: Inner Shelf, Sedimentological Survey, Itamaracá Island. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 A zona costeira é um ambiente de dinâmica natural intensa, neste se 

desenvolve diversos ecossistemas dominados por vários agentes, como as 

ondas, ventos, marés, variação do nível do mar, correntes de deriva litorânea, 

obstáculos para retenção de sedimentos e por fim, esta em constante interação 

com o homem.  

A área de estudo esta situada na Plataforma Continental Interna, que é o 

primeiro segmento da Plataforma Continental, iniciando-se no nível de maré 

baixa e estendendo-se até a isóbata de -20m. Apresentando declividade suave 

e relevo acidentado, devido à presença de Canais e Recifes Algálicos. 

A área de estudo apresenta deposição de sedimentos terrígenos 

provenientes da foz do Rio Jaguaribe e do Canal de Santa Cruz. Os 

sedimentos carbonáticos, por sua vez, são provenientes dos Recifes 

encontrados paralelamente a linha de costa. Estes sedimentos estão 

constantemente sendo retrabalhados e depositados, o que confere a 

Plataforma Interna um passado geológico recente e com uma morfologia de 

fundo em constante mudança. 

O mapeamento de Plataforma ainda conta com poucos trabalhos 

relacionados, mas o seu estudo é importante para o conhecimento da dinâmica 

marinha e para a execução de futuras intervenções para a recuperação das 

praias, sobretudo no Estado de Pernambuco que sofre com erosões ao longo 

do litoral. Assim, objetivou-se o trabalho, ser mais uma contribuição nesse 

ramo da ciência, realizando o mapeamento da área com a geração dos mapas 

de Diâmetro Médio, Desvio Padrão, Fácies Textural e Carbonático dos 

sedimentos de fundo da Ilha de Itamaracá. 

 

1.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

 

 O Município da Ilha de Itamaracá esta localizada no litoral norte do 

estado de Pernambuco, distando cerca de 50 km da capital Recife. A Ilha 

compreende uma área total aproximada de 67,0 km². 
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O estudo proposto foi realizado na plataforma interna adjacente, até uma 

profundidade máxima de 10 m (Figura 01). 

 

Figura 01: Mapa de localização da área de estudo 

 

1.2. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 Para a realização deste estudo, foram adotados as seguintes etapas: 

pesquisa preliminar sobre a área, trabalhos de campo, análises de laboratório, 

tratamento estatístico dos resultados e integração de dados, como é, a seguir, 

detalhado: 

 

1.2.1. Levantamento Bibliográfico 

Inicialmente foram inventariados e levantados os trabalhos referentes à 

área e ao tema estudado, histórico e questões relativas à sedimentologia local, 

e o seguinte material cartográfico: 

 

-Mapa Embrapa: Brasil em Relevo, 1: 250.000, Carta SB-25-Y-C; 
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-Mapa de Macrozoneamento Costeiro do Litoral Norte de Pernambuco, 

Folha iItamaracá, SB-25-Y-C-VII; 

-Base de mapas do Google Earth. 

 

1.2.2. Levantamento Sedimentológico 

Para se conhecer as características sedimentológicas da área, foram 

realizadas 3 etapas de campo onde foram  realizadas coletas com distância de 

500 m, ao longo de 25 perfis, perpendiculares a costa atingindo a profundidade 

de 10 m e com equidistância de 500m, perfazendo um  recobrimento total de 

18,75km2. 

Todas as amostras foram coletadas com auxílio de uma draga cilíndrica 

do tipo Van Veen (Figura 02) e posicionadas através do sistema GPS, pelo 

Software GPS TrackMaker (Figura 03). 

 

 

Figura 02: Draga para coleta de sedimentos Van Veen, LGGM – UFPE. 
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Figura 03: Mapa de Localização dos pontos amostrados. 
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1.2.3. Análise Granulométrica 

 As amostras coletadas foram submetidas à análise granulométrica 

segundo a seguinte metodologia adotada pelo Laboratório de Geologia e 

Geofísica Marinha (LGGM). (Figura 04) 

  

 

 

Figura 04: Fluxograma das etapas laboratoriais da análise granulométrica. 
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As etapas a seguir descrevem a metodologia: 

 

a) Pré-secagem a temperatura ambiente em recipiente plástico e em 

havendo saldo de amostra reserva para contra amostra; 

 

b) Secagem a temperatura de 60°C em estufa, por 24h (Figura 05); 

 

 

Figura 05: Estufa, LGGM – UFPE. 

 

c) Quarteamento manual e pesagem de 100 g, em balança semi-

 analítica, com erro aproximado de 0,01 g e carga máxima 400 g; 

 

d) Depois da primeira pesagem, as amostras foram peneiradas a úmido, 

 em água corrente, para a separação das frações granulométricas A 

 fração cascalho ficou retida na peneira de 2 mm e a fração areia ficou 

 retida na peneira de 0.062 mm; 

 

e) Após a lavagem as frações retornaram a estufa em beckeres e placas 

de Petri, respectivamente, a uma temperatura de 60°C, por mais 24h; 

 

 f) Após secagem, as frações das amostras foram novamente 

 pesadas, para definir o percentual de cada fração, inclusive dos finos, 

 obtido por diferença; 
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g) Após a pesagem a fração areia foi colocada em um agitador de 

peneiras (Figura 06) com aberturas de: 1,000 mm, 0,500 mm, 0,250 mm, 

0,125 mm e um fundo onde são retidas as partículas até o tamanho 

0,063 mm, durante 10 minutos. As partículas então retidas 

 corresponderam às frações areia muito grossa (acima de 1,00 mm), 

 areia  grossa (entre 1,000 e 0,500 mm), areia média (entre 0,500 e 

 0,250 mm),  areia fina (entre 0,250 e 0,125 mm) e areia muito fina 

 (entre 0,125 e 0,063 mm) (Figura 07); 

 

 

Figura 06: Agitador de peneiras, LGGM – UFPE. 

 

 

 
Figura 07: Balança de precisão e vasilhames, LGGM – UFPE. 

 h) Com a fração areia separada, pesou-se cada fração, que foram 

acondicionadas em sacos plásticos e devidamente identificadas (Figura 08). 
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Figura 08: Amostras finalizadas e contra-amostras. 

 

 Após essa etapa, os resultados obtidos foram inseridos no Software 

Sysgran – Análises e Gráficos Sedimentológicos. Que utiliza de parâmetros 

preestabelecidos por Folk & Ward (1957), gerando os seguintes resultados: 

Diâmetro Médio; Grau de Selecionamento do grão; Assimetria; Curtose; e 

porcentagens das frações Cascalho, Areia e Lama (Silte + Argila). 

 Para desenvolvimento dos mapas finais levou-se em consideração, os 

parâmetros de Diâmetro Médio, Grau de Selecionamento e porcentagens das 

frações, esta última teve seus dados plotados no Diagrama de Shepard (1954) 

(Figura 09), para obtenção das Fácies Texturais presentes na área de estudo. 

 

 

Figura09: Diagrama de Shepard (1954). 
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1.2.4. Análise Morfoscópica 

 Na análise morfoscópica foi observado o grau de arredondamento, o 

grau de esfericidade, a textura superficial e a origem terrígena ou bioclástica do 

grão, para isso, amostras com maior relevância visual foram previamente 

selecionadas na análise granulométrica (Tabela 01). 

 

AMOSTRAS ANÁLISES 

P 01 
Opacidade/ Arrendondamento/ Esfericidade/ 

Carbonato 

P 05 
Opacidade/ Arrendondamento/ Esfericidade/ 

Carbonato 

P 08 
Opacidade/ Arrendondamento/ Esfericidade/ 

Carbonato 

P 12 Carbonato 

P 13 
Opacidade/ Arrendondamento/ Esfericidade/ 

Carbonato 

P 16 Carbonato 

P 19 
Opacidade/ Arrendondamento/ Esfericidade/ 

Carbonato 

P 24 
Opacidade/ Arrendondamento/ Esfericidade/ 

Carbonato 

P 32 
Opacidade/ Arrendondamento/ Esfericidade/ 

Carbonato 

P 49 
Opacidade/ Arrendondamento/ Esfericidade/ 

Carbonato 

P 52 
Opacidade/ Arrendondamento/ Esfericidade/ 

Carbonato 

P 55 Carbonato 

P 58 
Opacidade/ Arrendondamento/ Esfericidade/ 

Carbonato 

P 59 
Opacidade/ Arrendondamento/ Esfericidade/ 

Carbonato 

Tabela 01: Amostras selecionadas e análises morfoscópicas realizadas. 

 

Nesta fase foi adotado o método Quantitativo, separados a quantia de 

100 grãos de cada amostra, analisadas através de lupas binoculares (Figura 

10), modelos: COLEMAN nº 963063 (com aumento gradual de 10x até 40x), e 

LIEDER nº 0008461 (com aumento de 10x e 30x). Durante a análise, os grãos, 

foram separados em três áreas distintas e aleatórias da Placa de Petri e a partir 

deste montante realizou-se a contagem dos grãos, separando os grãos em 

terrígernos ou bioclásticos. Por fim, cálculo de média percentual foi realizado 

com os dados finais para a composição dos resultados. 
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Figura 10: Lupa Binocular, LGGM - UFPE. 

 

Os graus de arredondamento foram identificados através da comparação 

visual, examinando-se os grãos da amostra e comparando-se com as imagens 

tabeladas de Grau de Arredondamento (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esfericidade é uma grandeza que procura expressar, numericamente, 

o grau de aproximação da forma do grão com a forma esférica perfeita. Na 

prática a esfericidade de grãos arenosos pode ser estimada a partir da 

Figura 11: Tabela de grau de arredondamento (eixo horizontal) x grau de 
esfericidade (eixo vertical). 
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comparação visual dos grãos da amostra, com tabelas padronizadas de graus 

de esfericidade, sendo que esta varia de alto, médio a baixo. 

A textura superficial dos grãos está relacionada às feições ou marcas 

impressas nesses, esta textura das superfícies dos grãos podem ser traduzidas 

por aspectos de fosqueamento, corrosão, polimento ou estrias, as quais 

apresentam significado genético da natureza do agente de transporte das 

partículas. Grãos foscos têm sido observados em produtos eólicos, enquanto 

que estrias geralmente estão relacionadas com agentes de natureza glacial. 

Uma partícula polida é aquela que se caracteriza por brilho, ao contrário de 

uma partícula fosca. Em contraste, o brilho é independente podendo ocorrer 

em partículas lisas ou rugosas. 
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CAPÍTULO 2 – ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1. ASPECTOS POPULACIONAIS 

 

 O Município da Ilha de Itamaracá segundo o ultimo senso possui uma 

população de 22.449 habitantes (IBGE, 2010). Com uma área total de 67,0 

km², a grande maioria de sua população encontra-se loteada no litoral da Ilha, 

distribuída de maneira quase uniforme na mesma. 

 Dados atuais mostram que a população na Ilha dobrou do início dos 

anos 90, até a última realização do senso de 2010 (Figura 12). Crescimento 

maior que a média do Estado e a do País nas duas últimas décadas. 

 

 

Figura 12: Evolução populacional em Itamaracá. Fonte: IBGE (2010). 

 

2.2. OCUPAÇÃO URBANA NA ILHA 

 

 A urbanização é um fenômeno mundial, em contínuo crescimento. Por 

volta do ano de 1900, aproximadamente 10% da população mundial morava 
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em cidades, atualmente esta taxa atinge aproximadamente 50%. 

(Almeida,2008) 

 Um dos conceitos para o termo urbanização faz menção que ela 

caracteriza-se como um processo e a cidade é a representação física e 

concreta do mesmo com todas as suas relações físicas, sociais e interpessoais 

deste espaço de representação. 

 O Município da Ilha de Itamaracá observa esse crescimento, sobretudo 

com a grande visibilidade turística que lhe é posta na mídia. Com isso, novos 

loteamentos são colocados a venda, sendo que, essas novas área construídas 

nem sempre observam um planejamento urbano-ambiental que preserve esses 

espaços, o que representa graves problemas ambientais e erosionais para 

essas áreas no futuro. 

 Atualmente, a erosão marinha é um problema verificado em 

aproximadamente 1/3 das praias de Pernambuco, tendo como causas fatores 

de origem natural e/ou antrópica. (Manso, 2008) As praias da Ilha que mais 

sofrem com esses atuais impactos são as praias do Pilar e de Forno da Cal. 

Ambas apresentaram nos últimos anos aumento na numero de residências na 

orla, e também com a associação de uma já conhecida deficiência de aporte 

sedimentar regional. 

 

2.3. ASPECTOS ECONÔMICOS E O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

 Apesar de uma área pequena, a Ilha de Itamaracá apresenta vários usos 

e todos ele muito bem definidos. Seu litoral apresenta uma extensa ocupação 

urbana, além do lazer suas praias são voltadas a principal atividade econômica 

do Município, o turismo. Atividade bastante desenvolvida que explora a Praia 

do Forte Orange, bem como a Coroa do Avião como principal atrativo (Figura 

13). 
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Figura 13: Vista a Coroa do Avião, 

 

 No interior da Ilha a monocultura do coco-da-bahia aparece como a 

atividade de agricultura mais marcante, assim como toda cultura desse tipo, ela 

trás prejuízos a mata nativa e a fauna, desmatando extensas áreas para a sua 

produção. 

 Nas áreas de mangue a captura de caranguejos e ostras, são as 

atividades mais marcantes nesse compartimento da ilha. Ainda, fazendas 

particulares de carcinocultura e a pesca pela população local complementam a 

discrição econômica e espacial da Ilha (Figura 14). 
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Figura 14: Área destinada a Carcinocultura. 

 

2.4. CLIMA 

 

 De acordo com a classificação de Köppen, o clima dominante na área e 

do tipo As’, tropical quente com chuvas em período definido (outono-inverno), 

compreendendo os meses de março a agosto, com precipitações mensais 

acima de 100 mm, e período de seca longo (setembro a fevereiro), 

apresentando altas temperaturas, com média anual de 26 e máximo de 34ºC, e 

precipitações inferiores a 100 mm (Sudene, 1978). 

 

2.5. VEGETAÇÃO 

 

 A vegetação que representa e caracteriza a zona fisiográfica onde se 

encontra a área de estudo e que reflete o clima dominante é a Mata Atlântica 

(Sudene, 1978) (Figura 15). 
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Figura 15: Mata Atlântica, Itamaracá. 

 

 Atualmente, esta vegetação apresenta sinais de substituição por mata 

secundária, totalmente alterada pela ação humana ou, mais amplamente, pelo 

agroecossistema do coco-da-bahia, ocupando as colinas esculpidas nos 

sedimentos Barreiras e no cristalino, sobretudo no setor sul da Ilha. (Figura 16) 

 

Figura 16: Cultivo do Coco-da-bahia, Ilha de Itamaracá. 
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 Outra feição abundante na área são manguezais, situados no estuário 

do Canal de Santa Cruz, ocupando uma área de 36,3 Km², Segundo Medeiros 

(1991). Há praticamente cinco espécies vegetais que habitam o manguezal, 

pertencentes a três famílias distintas: Laguncularia racemosa Gaerth 

(Combretacea); Rhizophora mangle L. (Rhizophoracea); Avicennia tomentosa 

Jacq. (Avicenniacea); Conocarpus erectus Jacq. (Combretacea); Avicennia 

nítida Jacq. (Avicenniacea). (Vasconcelos Sobrinho in Fidem, 1987) 

 

2.6. HIDROGRAFIA 

 

 A feição hidrográfica de maior importância na área é o Canal de Santa 

Cruz, um canal em forma de U alongado, com 22 Km de extensão e largura 

máxima de 1,5 Km (Figura 17), que contorna toda a porção continental da Ilha 

de Itamaracá, separando-a do continente, e possibilita a entrada das águas 

oceânicas, que penetram por todo o canal, inclusive na foz de diversos cursos 

d’água que nele deságuam, onde se destacam os rios Igarassu, Botafogo, 

Congo e Catuama. 

 Estes, associados com outros rios, compõem uma rede de drenagem 

dentrítica, que contribui com uma descarga média total de 55,9 m³/s, no 

inverno, e de 0,8 m³/s, no verão. Merece, ainda, destaque a pequena bacia do 

Rio Jaguaribe, que provém da própria ilha. Ao todo, a bacia hidrográfica 

abrange cerca de 730 km² (Macedo, 1974). 

 Fora dos limites da área, destaca-se a barragem do rio Botafogo, que é 

utilizada para o abastecimento público pela Companhia Pernambucana de 

Saneamento – Compesa. 
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Figura 17: Localização das principais fontes hídricas de Itamaracá. Fonte: Varela 

(2010). 

 

2.6.1. Bacia do Rio Jaguaribe 

 A bacia do rio Jaguaribe localiza-se no município da Ilha de Itamaracá, 

ocupando 24,9% da área do município e 1,2% da superfície do Litoral Norte 

(CPRH, 2001), configura-se como a menos extensa bacia hidrográfica do litoral 

norte do estado de Pernambuco. Limitando-se ao norte, ao sul e a oeste com 

as microbacias insulares que circundam o Canal de Santa Cruz e, a leste, com 

as microbacias da borda insular atlântica. 

 O rio Jaguaribe nasce na porção centro-sul da Ilha de Itamaracá, na 

Reserva Ecológica da Mata do Amparo e segue a direção noroeste até as 
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proximidades da PE-035, onde alcança a falha geológica que segmenta a ilha 

no sentido NE-SO, nela se mantendo até a praia do Sossego, na qual deságua. 

 Apresenta uma extensão total de pouco mais de 10 km. Na Bacia, 

apenas um pequeno afluente se destaca, o riacho Poço do Cobre, localizado 

na margem esquerda. 

 O Jaguaribe desenvolve cerca de dois terços de seu percurso, em 

terrenos das Formações Gramame e Barreiras, atravessando, em sua terça 

parte final, a área estuarina que totaliza, aproximadamente, 212 ha (FIDEM, 

1987). Esta área que antigamente era ocupada por mangue e salinas, em dias 

atuais, é área de criação artesanal de peixes e fazendas de carcinicultura. 

 Na porção ocidental da bacia, que abrange terras pertencentes aos 

presídios, localiza-se expressiva parcela das Reservas Ecológicas de 

Jaguaribe, Engenho Macaxeira e São João e a quase totalidade da Reserva 

Ecológica do Amparo, as quais estão interligadas por extenso retalho de 

vegetação em recomposição (capoeira alta). 

 Na porção oriental, predomina a ocupação por granjas e chácaras, onde 

ocorrer o início da ocupação urbana propriamente dita na Bacia, através de 

loteamentos localizados à margem da PE-035. 

 A ausência de atividades poluidoras na bacia em questão tem 

contribuído para manter o Jaguaribe e seu estuário relativamente preservados. 

Essa situação, no entanto, tende a modificar-se com a presença de 

empreendimentos de carcinicultura, de médio porte, ora em instalação na área 

estuarina desse rio, em substituição aos pequenos viveiros, ali, existentes. 

 

2.6.2. Canal de Santa Cruz 

 Localizado entre o município da Ilha de Itamaracá e o continente, o 

Canal de Santa Cruz liga-se ao oceano na extremidade norte pela Barra de 

Catuama e ao sul pela Barra Sul ou de Orange. 

 Constituindo um braço de mar com extensão aproximada de 22 km. 

Limita-se, ao norte, com a bacia do rio Itapessoca; ao sul, com a bacia do rio 

Igarassu; a oeste, com a bacia dos rios Botafogo-Arataca; e, a leste, com as 
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microbacias da borda oriental da Ilha de Itamaracá, funcionando como 

desaguadouro dos rios desse conjunto de bacias (CPRH, 2001). Abrangendo 

os municípios de Itamaracá, Itapissuma, Igarassu e Goiana. 

 Macedo et al (2000, p. 10) consideram o Canal de Santa Cruz como um 

“complexo estuarino”, envolvendo, além do próprio canal, os estuários 

adjacentes e destacando-se, na faixa costeira do Estado, por sua alta 

produtividade primária e secundária, o que propicia o desenvolvimento de 

intensa atividade pesqueira. 

 O Canal de Santa Cruz funciona para o ecossistema local como berçário 

e ponto de desova de diversas espécies marinhas. 

 Com largura variando de 400 a 1 500 m e profundidades de 2 a 5 m na 

maré baixa, o Canal de Santa Cruz apresenta-se bastante raso (Macedo et alii, 

2000) e com substrato constituído por areia quartzosa e lama, sendo esta 

última resultante da baixa hidrodinâmica local. (CPRH, 2001) 

 Além disso, a mistura de águas continentais e marinhas confere à área a 

característica de ambiente misto, propiciando o desenvolvimento, ao longo de 

todo o canal, da vegetação de mangue. 

 Segundo Macedo et alii (2000, p. 18-19), apesar da poluição dos 

estuários dos rios Botafogo e Igarassu por resíduos industriais e urbanos, a 

morfologia particular do canal em forma de "U"“, promove a contínua 

movimentação das águas através das barras Norte e Sul, proporcionando uma 

periódica renovação do ecossistema. 

 

2.7. SOLOS 

 

 Na área de estudo, são identificados três tipos distintos de solos: 

Gleissolos (areias quartzosas marinhas distróficas), Argissolos (podzólico 

vermelho-amarelo) e Espodossolos (solos indiscriminados de mangues) 

(CPRH, 2001). 
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2.7.1. Gleissolos – Areias Quartzosas Marinhas Distróficas 

As Areias Quartzosas Marinhas estão associadas à Unidade 

Geomorfológica da Planície Litorânea, sendo caracterizadas tecnicamente 

como solos não hidromórficas, de fertilidade natural muito baixa, mesmo 

gerando solos profundos, mas excessivamente drenados. Isto é devido a 

ocorrência de limitações devido à textura mais arenosa, capacidade de troca de 

cátions muito baixa e elevada saturação com alumínio (Al+++). A textura 

arenosa em todo o perfil resulta em infiltração muito rápida da água e lixiviação 

de nutrientes e adubos, que são translocados para fora da zona de maior 

absorção de nutrientes (Embrapa, 2009). 

 Por outro lado, o solo tem pequena retenção de umidade. Podendo ser 

observado o horizonte A, mas não o C, sendo o horizonte A fracamente 

desenvolvido, de cor cinza-escura, matriz 5YR, com grande influência de 

matéria orgânica. A textura é areia e a estrutura mostra-se em grãos simples, 

possuindo muitos poros pequenos e médios, grande consistência solto, 

composição não plástica e não pedregosa. Sob vários aspectos apresentam 

limitações ao uso agrícola, muito embora possam ser aproveitadas com 

culturas de coco e caju. 

 

2.7.2. Argissolos – Podzólico Vermelho-Amarelo 

 Os solos Podzólicos Vermelhos-Amarelos formam uma classe 

caracterizada por solos minerais, com horizonte B textural, não hidromórficos, 

normalmente com argila de atividade baixa (Tb) (dominância de argilas do 

grupo 1:1 e sesquióxidos na fração coloidal dos podzólicos), usualmente 

profundos com sequência de horizontes A, B e C e são bem a moderadamente 

drenados. Apresentam horizonte A moderado, proeminente e chernozêmico e 

esporadicamente A fraco. A textura do horizonte A é arenosa ou média e em 

alguns casos argilosa, enquanto o horizonte B textural é franco-arenoso ou 

mais fina, ocorrendo inclusive solos com mudança textural abrúpta. Com 

relação à saturação das bases, encontramos na área, distróficos (saturação 

com o alumínio V<50%). 
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 Apresentam via de regra um horizonte B de coloração vermelho-

amarelada e com teores de Fe2O3 inferiores ao Podzólico Vermelho-Escuro. De 

modo geral o matiz é 5YR ou mais amarelo, valor igual ou maior que 4 e croma 

igual ou maior que 6. Nos casos das cores 5YR 4/6 e 2,5YR 4/6, que são 

admitidas tanto para Podzólicos Vermelho-Amarelos como para Podzólicos 

Vermelho-Escuros, distinguem-se os primeiros por apresentarem teores Fe2O3 

inferiores a 5% quando o suborizonte considerado tiver 20% de argila, ou 

inferiores a 10% quando o conteúdo de argilas for 100%, ou equiprováveis 

proporções de Fe2O3 em relação às variações do teor de argila. 

 Além de, normalmente apresentarem quantidades significativas de 

minerais primários facilmente decomponíveis, os quais constituem fontes de 

nutrientes para as plantas. Normalmente os solos podzólicos encontram-se em 

estreita associação com as litologias cristalinas da geologia regional, 

expandindo-se constantemente para o litoral, e neles o padrão de drenagem 

assume formas dendrítica características.  

 Esta classe de solos encontra-se distribuída na faixa situada além das 

Areias Quartzosas Marinhas. A diferenciação com os tipos de solos eutróficos 

se faz pela fertilidade natural baixa, com saturação de bases menor que 50%, 

nos solos distróficos e superiores a esse percentual nos Eutróficos, o que lhe 

aponta com fertilidade natural média a alta. A condição latossólica se faz em 

função do horizonte B, apresentar aumento pouco expressivo da argila em 

relação ao horizonte A. 

 Morfologicamente a condição latossólica impõe uma estrutura maciça, 

desfazendo em granular forte pequena ou muito pequena. A consistência 

úmida é friável ou muito friável e o intemperismo é visível com a substituição da 

fração argila por óxidos de ferro e de alumínio. 

 

2.7.3. Espodossolos – Solos Indiscriminados de Mangue 

 São solos halomórficos desenvolvidos a partir de sedimentos marinhos e 

fluviais com presença de matéria orgânica e que ocorrem em regiões de 

topografia plana na faixa costeira sob a influência constante do mar. Todas as 

classes de solos dessas áreas estão associadas à influência marcante da 
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água, podendo ocorrer: Areias Quartzosas Marinhas e Podzóis hidromórficos 

(em terraços arenosos), solos Gley, Orgânicos com tiomorfismo e solos 

Aluviais, principalmente da era Cenozóica (EMBRAPA, 1978; Lani, 1998). 

 Por estarem em ambientes de baixa energia, esses solos apresentam, 

normalmente, predominância das frações mais finas (argila e silte), elevadas 

quantidades de matéria orgânica e de sais solúveis em decorrência do contato 

com o mar. Por causa da decomposição da serapilheira e da saturação pela 

água, tais solos são de cores acinzentadas a pretas, com presença de H2S, 

fracamente consolidados e podendo atingir vários metros de profundidade 

(Cintrón & Schaeffer-Novelli,1983). 

 Habitat de caranguejos, da vegetação de mangue, e da presença 

acentuada de matéria orgânica. Esta Unidade está também sempre associada 

à Planície Flúvio-Marinha do Rio Jaguaribe e ao Canal de Santa Cruz. Além do 

natural terreno alagadiço que se sujeitam esses solos de terras baixas, há um 

sistema de drenagem muito fraco, tomada da impermeabilidade do substrato, 

fazendo com que em épocas de elevada insolação e pouca pluviometria 

observem-se crostas salinas em superfície, o que lhes impõe uma grande 

limitação quanto ao aproveitamento agrícola. 

 

2.8. PARÂMETROS OCEANOGRÁFICOS 

 

2.8.1. Ventos 

 Os ventos são os grandes responsáveis pela dinâmica costeira, 

caracterizam-se, principalmente, pela sua direção e velocidade, tendo um papel 

importante na sedimentação litorânea. Sobre um plano d’água, são 

responsáveis pela formação das ondas, contribuindo, também, para a geração 

das correntes litorâneas. 

 O transporte de sedimentos que ocorre na costa é, também, influenciado 

pelos ventos que incidem sobre esta e podem produzir importantes depósitos 

para o equilíbrio de uma praia, como os campos de dunas, que constituem uma 

das principais fontes de suprimento de areia para a praia. 



Almeida, T. L. M. 2011 

 

36 

 

 Estudos estatísticos realizados para o projeto de proteção das praias de 

Olinda, em agosto de 1947, com dados relativos aos períodos de 1887 a 1906 

e 1900 a 1913 (Recife) e 1921 a 1934 (Olinda), caracterizam os ventos em dois 

regimes distintos: “verão” (outubro a março) e “inverno” (abril a setembro). No 

“verão”, há uma predominância de ventos com direção SSE, com percentuais 

elevados de E-ENE. No “inverno”, predominam os ventos SE e SSE (INPH, 

1982 in Manso ET AL., 1995). 

 Dados do ano de 1978, relativos ao Porto do Recife, mostram uma 

tendência geral na direção dos ventos na área para SE (40%), com percentual 

elevado de E (17%) e NE (12%). 

 Segundo Ratisbona (1976 in Medeiros, 1991), os ventos predominantes 

em Itamaracá são os de direção SE, com uma velocidade média de 3,2 m/s, 

atingindo valores máximos de 4,0 m/s, durante o mês de julho (na estação 

chuvosa). Na estação seca, prevalecem os ventos de NE, com uma média de 

2,6 m/s, sendo que, no mês de dezembro, pico da estação, prevalecem os de 

E, com média de 2,0 m/s. 

 Os ventos alísios de sudeste e as brisas marinhas exercem grande 

influência nas condições climáticas da área, ora minimizado, ora maximizado 

os efeitos térmicos advindos da insolação. 

 

2.8.2. Regime de Marés 

 As marés são importantes ondas dos oceanos, as quais apresentam um 

levantamento e um abaixamento rítmicos sobre um intervalo de tempo de 

várias horas. Ela traduz-se por uma oscilação periódica do nível do mar, de 

período e amplitude variáveis no tempo e no espaço, devido à atração 

gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol sobre as águas (Figura 18). Esta 

oscilação é acompanhada por correntes horizontais (correntes de marés), nas 

quais seu limite e sua intensidade variam igualmente no tempo e no espaço 

observados. 
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Figura 18: Sistema Terra, Lua e Sol de variação de marés. 

 

 No domínio costeiro, a variação na amplitude das marés pode ser a 

causadora de profundas modificações no processo de sedimentação do litoral, 

seja acumulando ou erodindo a costa. O “Shore Protection Manual” (1984) 

menciona elevações do nível d’água que podem atingir mais de sete metros 

sobre costas abertas, baías e estuários. 

 Segundo a classificação de Hayes (1979), pode-se distinguir as 

seguintes classes de marés: micromaré (0-1m); fraca mesomaré (1-2m); 

mesomaré (2-4m); forte mesomaré (4-5m); e macromaré (>5m). as marés que 

atuam na costa de Pernambuco são do tipo mesomaré, dominada por ondas, e 

sob a ação constante dos ventos alísios. Isto representa uma grande influência 

sobre os ambientes praial e estuarino. São marés semi-diurnas, representada 

por um ciclo de preamar e baixa-mar que se repete duas vezes ao dia, com 

diferenças pequenas de altura e duração entre sucessivas preamares e baixa-

mares. 

 Na Ilha de Itamaracá, devido à presença de barras arenosas e recifes, 

que promovem a refração das ondas, fazendo-as chegar às praias com um 

tamanho diminuto, as marés exercem um papel relevante nas modificações 

morfológicas e sedimentológicas do seu litoral. 

 

2.8.3. Salinidade e Temperatura 

 A temperatura das águas superficiais varia entre 28,5 e 29ºC, durante o 

outono, decrescendo na época das chuvas (25 a 27ºC). a variação anual 
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máxima é de 3,8ºC (Cavalcanti & Kempf, 1970). Estudos realizados revelaram 

que a temperatura da água em Itamaracá mostra valores mínimos de 21ºC, no 

inverno, e máxima de 31ºC, no verão, havendo uma diferença máxima entre as 

temperaturas da superfície e do fundo da ordem de 1ºC (Macedo, 1974). 

 De uma maneira geral, as águas superficiais da plataforma continental 

do Nordeste são moderdamente salinas, entre 36 e 37‰, exceção àquelas ao 

longo e ao sul da foz do rio São Francisco, pela influência da descarga fluvial, e 

pela ação da Corrente do Brasil, que mantém as águas próximas à costa 

menos salinas, com cerca de 34‰ (Coutinho, 1976). Bonifácio (1990) 

constatou, para o litoral de Itamaracá, que há um incremento de salinidade de 

19%, entre a linha de praia e o talude continental, com valores médios de 34,7 

e 36,6‰, respectivamente. Esta variação, segundo este autor, deve-se ao 

aporte diferenciado de matéria orgânica advinda da descarga fluvial, para as 

diferentes áreas. 

 

2.8.4. 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 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 (Varela, 2010) 
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 Ainda segundo Varela (2010), existe 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. 

 

2.8.5. Regimes de Ondas 

 Na costa de Pernambuco, devido à grande constância na velocidade e 

direção do sistema de ventos, as ondas têm grande influência no transporte de 

sedimentos à praia. As ondas de direção E-SE, associadas a ventos de mesma 

direção, têm altura média de 1,0 a 1,5 m e períodos de 5 a 7 s, dominando 

durante todo o ano (Hong-Bem & Lumb, 1967; U.S. Navy, 1978: in Dominguez 

et al., 1992). Estes dados referem-se a áreas profundas, necessitando de 

medições contínuas para a zona costeira. 

 Os ventos são o principal agente formador de ondas no oceano, 

conhecidas por ondulações (“swells”). As ondas incidentes ou gravitacionais 

são as mais regulares, têm direção de propagação bem definida e pequena 

esbeltez, período longo e cristas arredondadas. Ondas geradas por ventos 

locais, as vagas (“sea waves”), são irregulares e apresentam características 

opostas às anteriores. As ondas secudárias são aquelas geradas a partir do 

movimento e energia das ondas gravitacionais. A energia da onda refletida na 

face praial pode ser reintegrada ao oceano ou ficar aprisionada na zona 

costeira. As ondas de ressonância (“edge waves”) estão presentes ao longo da 

zona de surfe e são produto dessa energia aprisionada na costa (Souza, 1997). 

 As ondulações que chegam à costa (ondas incidentes) sofrem o efeito 

de refração no fundo marinho, em função da diminuição de profundidade, e 

difração ao redor de obstáculos (ilhas, promontórios, etc.). Esses fenômenos 

geram perturbações na direção de propagação das ondas (ortogonais), de tal 

modo que, quando as ortogonais convergem para um determinado local, há 
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concentração de energia no mesmo, predominando a erosão e, por outro lado, 

quando as ortogonais divergem, há dispersão de energia, predominando a 

deposição. Em Itamaracá, estes processos são frequentemente observados, 

sendo relacionados à presença de recifes e de barras ao longo da antepraia, 

que ocasionam a chegada de ondas diminutas à praia, não atingindo 0,5 m de 

altura. Outro fenômeno comum é a reflexão dos trens de ondas quando 

encontram um obstáculo, gerando um novo trem de ondas, que superpõe-se ao 

anterior (Souza, 1997) (Figura 19). As ondulações podem, ainda, sofrer 

alterações, pelo desenvolvimento de ondas secundárias produzidas a partir do 

movimento e energia das ondas gravitacionais na costa. 

 Para Itamaracá, estudos realizados por Suhayda et al. (1977) indicaram, 

para a zona de arrebentação, uma altura média da onda de 0,4 m, período 

médio de 7,5 s e força da onda de 1,30 X 1010 ergs/s. 

 

Figura 19: Trens de ondas chegando à costa norte de Itamaracá. Fonte: Varela (2010). 
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2.8.6. Correntes Litorâneas e Transporte de Sedimentos 

 As ondas que chegam à praia geram uma série de correntes, cujo 

padrão depende do ângulo de incidência que fazem com a linha de praia. 

Quando as ondas incidem paralelamente à linha de costa, desenvolvem-se um 

padrão de células de circulação, cada uma caracterizada por uma corrente 

longitudinal, através de correntes de circulação, cada uma caracterizada por 

uma corrente longitudinal, através de correntes de retorno perpendiculares à 

praia, por onde voltam ao mar as águas que ali se empilham continuadamente 

(Muehe, 1994). 

 As correntes de retorno acabam por modificar a altura das ondas na 

zona de arrebentação e, após um determinado tempo, rearranjam os 

sedimentos de fundo, produzindo uma série de reentrâncias na linha de praia 

separadas por cúspides praiais. 

 Quando as ondas incidem obliquamente à linha de costa, desenvolvem 

as correntes litorâneas, através das quais as massas d’água deslocam-se 

paralelamente à linha de praia. As correntes litorâneas transportam os 

sedimentos que foram postos em movimento pela ação das ondas ao longo de 

costas arenosas. 

 A velocidade de uma corrente longitudinal varia, principalmente, em 

função do ângulo de incidência das ondas. Larras (1961 in Suguio, 1992) 

afirma que as maiores velocidades são alcançadas quando o ângulo atinge 

entre 46º e 58º. Porém, para Muehe (1994), ângulos superiores a 5º são 

suficientes para produzir grandes velocidades. 

 Próximo ao litoral, a influência de vários outros fatores torna os fluxos 

bastante complexos, como resultado da ação dos ventos, das marés, das 

descargas fluviais e da interação entre estes fatores e a morfologia do 

ambiente. 

 A costa de Pernambuco apresenta uma direção geral de NE-SW, 

sofrendo uma inflexão, para N-S, de Olinda para o norte até o limite com o 

Estado da Paraíba. 

 Essa mudança acarreta uma alteração significativa no ângulo que o trem 

de ondas forma ao incidir nas praias: de Olinda para sul a entrada é 
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praticamente frontal, ocasionando um pequeno transporte litorâneo de 

sedimentos com um sentido predominante para o norte; a norte de Olinda, o 

ângulo é de aproximadamente 30º, provocando um incremento na intensidade 

das correntes e consequente transporte sedimentar na zona de surfe. 

 Esse transporte dá-se de maneira vetorial, tendo importância a corrente 

longitudinal além da agitação das ondas no local. O movimento resultante é a 

deriva litorânea (Taggard & Schwartz, 1988 in Souza, 1997). Segundo estes 

autores, na zona de espraiamento das ondas também há movimentação 

vetorial de sedimentos, com uma resultante chamada deriva praial, que 

assume uma forma serrilhada com o mesmo sentido da deriva litorânea. Assim, 

o transporte resultante ao longo de uma praia tem a direção da corrente 

longitudinal e é produto das derivas litorânea e praial. Para Itamaracá, no 

presente trabalho, não foram realizadas medições de correntes litorâneas, 

apenas observações visuais. 

 

2.9. SISTEMA PRAIAL 

 

 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. 

 Em termos geológicos, a praia configura-se como um cordão de 

sedimentos terrígenos e/ ou carbonático acumulados ao longo da costa. Estes 

são influenciados pela hidrodinâmica local, como corrente marítima, clima, 

ondas e corpos aquosos que agem no local. 

 Os tópicos seguintes descrevem a morfologia do Sistema Praial, 

segundo a classificação de Suguio (1992). 
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2.9.1. Morfologia do Sistema Praial 

 A diferentes feições encontradas nos perfis servem como critérios para 

classificação de praias, podendo ser distinguidas as que tem declividade 

contínua, as que exibem uma ou mais bermas, as que possuem um ou mais 

terraços de maré baixa, as que apresentam ou não barras e sulcos paralelos à 

costa, etc. Entretanto, uma mesma praia pode exibir todas essas 

características em épocas diferentes. Além disso, algumas praias são 

cascalhosas, outras arenosas com diversas granulações ou mesmo compostas 

predominantemente por fragmentos de conchas e moluscos (Figura 20). 

 

 

Figura 20: Perfil de praia, divisão e terminologias utilizadas no trabalho. Modificado de 

Suguio (1992). 

 

2.9.2. Costa 

 Faixa de terra de largura variável, que se estende da linha de praia 

(shoreline) para o interior do continente até as primeiras mudanças 

significativas nas feições fisiográficas. Esta faixa varia normalmente de alguns 

quilômetros a algumas dezenas de quilômetros. Conforme a configuração geral 

pode-se falar em costa rasa (com praia) ou costão (com falésia marinha). 

 

a) Dunas 

Colinas de areia acumuladas por atividade de ventos, mais ou menos 

recobertas por vegetação. As dunas podem ser classificadas segundo as 

formas, orientação em relação ao vento, etc. Em transversais, longitudinais, 
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parabólicas, piramidais, etc. Ocorrem mais tipicamente nas porções mais 

centrais dos desertos, mais também podem ser encontradas em regiões 

litorâneas ou em margens fluviais. Campos de dunas costeiros importantes 

ocorrem nas regiões litorâneas do Maranhão, sul de Santa Catarina e norte de 

Salvador. 

 

2.9.3. Praia 

 Zona perimetral de um corpo aquoso (lago, mar, oceano), composta de 

material inconsolidado, em geral arenoso (0,0062mm a 2mm) ou mais 

raramente composta de cascalhos (2 a 60mm), conchas de moluscos, etc., que 

se estende desde o nível de baixa-mar média para cima, até a linha de 

vegetação permanente (limite de ondas de tempestade), ou onde há mudanças 

na fisiografia, como zona de dunas ou falésias marinhas. Quando esta zona 

não apresentar material inconsolidado, mas substrato rochoso, tem-se terraço 

de abrasão por ondas (wave-cut terrace). Uma praia abrange a antepraia 

(foreshore) e a pós-praia (backshore). 

 

a) Pós-praias (backshore) 

 Zona superior da praia, além do alcance das ondas e marés ordinárias, 

ou que se estende desde a crista praial (nível preamar de sizígia) até o sopé da 

escarpa praial (beach scarp), atingida somente por ondas de tempestade. 

 

b) Escarpa Praial 

 Talude abrupto (sub-vertical) ao longo das praias originado por erosão 

pelas ondas. A sua altura pode variar de alguns centímetros até de3zenas de 

centímetros dependendo da natureza das ondas e na composição 

sedimentológica da praia. É uma feição originada por ação de ondas 

particularmente grandes em praias em processo de retrogradação. 
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c) Berma 

 Porção praticamente horizontal da praia ou pós-praia (backshore) 

formada pela sedimentação por ação de ondas acima da linha de preamar 

média (mean high water). 

 

d) Antepraia 

 Porção da praia situada entre o limite superior de preamar (escarpa 

praial) e a linha de baixa-mar ordinária, isto é, parte anterior da praia que sofre 

normalmente a ação das marés e os efeitos de espraiamento das ondas após a 

arrebentação. Os Geomorfólogos brasileiros referem-se a esta parte da praia 

como estirão ou estirâncio. 

 

e) Zona de Espraiamento (Beach Face) 

 Zona em que ocorre o espraiamento da água do mar, após a 

arrebentação, seguido declive acima sobre a superfície praial. Os sedimentos 

movem-se obliquamente à praia e paralelamente à crista das ondas durante o 

avanço das águas do espraiamento e no retorno por gravidade, a areia é 

transportada perpendicularmente à praia. Desta maneira, o movimento de 

deriva das areias na praia segue um padrão ziguezagueante. 

 

f) Zona de Surfe (Surf Zone) 

 Área situada entre o limite externo de arrebentação e o limite de 

espraiamento das ondas; 

 

g) Onda de Tempestade 

 Onda de grandes dimensões originada fundamentalmente por ventos 

fortes ligados a tempestades, que leva a inundações de costas baixas 

normalmente não atingidas pelas águas. Eventualmente, pode ocorrer a 

coincidência deste fenômeno com Forças Gravitacionais ligadas a fatores 

Astronômicos. 
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h) Face Praial (Shoreface) 

 Estreita zona que se inicia no nível de maré baixa ordinária e estende-se 

mar adentro até além da Zona de Arrebentação (Breaker Zone), em geral até a 

base da onda (Wave Base). Em inglês denomina-se também Inshore Zone. O 

termo Beach Face (Antepraia) deve ser ivitado pois parece haver certa 

confusão no seu uso; 

 

i) Zona de Arrebentação (Breaker Zone) 

 Faixa em geral estreita, onde as ondas se rompem pela diminuição da 

profundidade abaixo de um determinado valor. A movimentação dos 

sedimentos, tanto rumo ao mar quanto rumo à praia, ocorre no sentido da Zona 

de Arrebentação (Miller & Zeigler, 1958; Ingle, 1966). 

 

2.9.4. Costa Afora (Offshore) 

 Da praia rumo ao mar. É uma zona plana de largura variável que se 

estende desde a Zona de Arrebentação (Breaker Zone) até a borda da 

plataforma continental. 

 

a) Base de Onda (Wave Base) 

 Profundidade na qual os sedimentos deixam de sofrer a ação das ondas, 

situada frequentemente ao redor de 10m. É também conhecida por 

Profundidade de Onda (Wave Depth). 
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CAPÍTULO 3 – GEOLOGIA 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

 A Bacia Paraíba, anteriormente, era considerada como parte integrante 

da Bacia Pernambuco, sendo chamada de bacia Pernambuco-Paraíba, 

constituída por estratos do cretáceo, do terciário e quaternário. Com uma área 

abrangendo a faixa costeira do sul do Recife até o norte de João Pessoa, 

sendo delimitada por falhas, e observando sua topografia de relevo 

relativamente rebaixado (Barbosa, 2004 apud Brito, 1979). 

 Estudos mais recentes sobre a faixa costeira de Pernambuco e da 

Paraíba, apontaram características estratigráficas, estruturais e sedimentares 

que diferenciam as duas bacias (Figura 21), as quais encontram-se separadas 

pelo Lineamento Pernambuco (Barbosa, 2004 apud Rand, 1976, 1978; Lima 

Filho, 1996, 1998; Lima Filho et al., 1998). 

 A separação das bacias Paraíba e Pernambuco, tornou-se cada vez 

mais evidente a partir do trabalho de Mabesoone & Alheiros (1988, 1993). 

Porém, outros autores já haviam apontado diferenças estruturais (Rand, 1967, 

1976) e geomorfológicas (Neumann, 1991) entre as duas bacias, mas foi Lima 

Filho (1998) e Lima Filho et al. (1998) que trataram de forma enfática as 

diferenças entre a faixa costeira que ocorre ao sul e ao norte do Lineamento 

Pernambuco, separando as duas bacias e determinando a antiga Sub-bacia 

Cabo como uma bacia individualizada da Bacia Paraíba, denominando-a de 

Bacia Pernambuco (Barbosa et al., 2004). 
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A Bacia abrange a zona costeira delimitada pelo Lineamento Pernambuco 

ao sul e o Alto de Mamanguape ao norte, comportando-se como uma rampa 

suavemente inclinada para o leste. Ainda segundo Barbosa e Lima Filho 

(2004), esta área e a plataforma adjacente demonstram uma grande 

diferenciação para o padrão de evolução típico das bacias marginais vizinhas, 

como a Bacia de Pernambuco e a Bacia Potiguar (Figura 22). 

Sendo assim, a Bacia, é definida por Barbosa e Lima Filho (2004), como 

uma bacia extensional da margem Atlântica brasileira, ela teve início com um 

processo de estiramento crustal e não evoluiu para uma bacia do tipo rift, por 

essa não evolução para uma bacia de rift típica das outras bacias da margem 

atlântica brasileira é colocado então que a Bacia Paraíba é uma bacia de 

evolução tardia. 

Figura 21: Quadro estratigráfico das bacias Paraíba e Pernambuco. Fonte: 
Barbosa e Lima Filho (2004). 
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 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 fase 

Continental representada pela Formação Beberibe, a fase Transicional 

Figura 22: Delimitação da Bacia Paraíba e áreas vizinhas. Fonte: Barbosa e Lima 
Filho (2005). 
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representada pela formação Itamaracá e a fase Marinha, representada pela 

Formação Gramame e Maria Farinha. 

 Por fim, a Formação Barreiras é constituída por sedimentos do Plioceno 

Superior ao Pleistoceno (Mabesoone 1987). E o seu processo deposicional 

esta ligado ao desenvolvimento de sistemas fluviais de canais entrelaçados e 

marinho raso (Alheiros & Lima Filho, 1991). 

 

3.2. GEOLOGIA DA ILHA DE ITAMARACÁ 

 

 Durante os trabalhos de campo foi realizado a observação e o registro 

das principais formações na Ilha. Dentro do trabalho foi possível observar as 

formações Barreiras, Maria Farinha, Gramame e Depósitos do Quaternário. 

Para a descrição dessas formações é utilizado a descrição de Varela (2010): 

  

3.2.1. 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. 

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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Figura 23: Formação Maria Farinha, Ilha de Itamaracá. Fonte: Varela (2010). 

  

3.2.2. Formação Gramame 

 A Formação Gramame (Figura 24) 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). 

 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, 

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). 
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Figura 24: Formação Gramame, Ilha de Itamaracá. 

 

3.2.3. Formação Barreiras 

 A Formação Barreiras (Figura 25), 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. 

É composta por sedimentos meso e microclásticos, com eventuais níveis 

seixosos de cor vermelha, 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. 
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Figura 25: Formação Barreiras. Ilha de Itamaracá. 

 

  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. 
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3.2.4. Depósitos do Quaternário 

 Os depósitos quaternários costeiros 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 agrupados em uma 

única unidade estratigráfica (depósitos quaternários), porém em unidades 

fisiográficas distintas, as quais são englobadas em três ambientes de 

sedimentação (continental, marinho e transicional) segundo suas 

características sedimentológicas e geomorfológicas. 

 

3.2.5. Terraços Marinhos 

 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. 

 

3.2.6. Terraços Marinhos Pleistocênicos 

 Os terraços de idade pleistocênica (Figura 26) estão associados à 

transgressão denominada por Bittencourt et al (1979), de “penúltima 

transgressão”, terraços esses cujo topo se encontra, em média, de 8 a 10 

metros de altitude. São depósitos constituídos por areias quartzosas e 
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caracterizados pela ausência de conchas de moluscos, que foram dissolvidas 

pelos ácidos húmicos, bem como pela presença de estruturas sedimentares e 

tubos fósseis que confirmam a origem marinha dessas areias. Ocorre na 

porção mais interna da planície costeira, parcialmente paralelos a linha de 

costa e possuem largura variável entre 0,5 a 1,0 Km. 

 

 

Figura 26: Terraços Marinhos Pleistocênicos, Ilha de Itamaracá. 

 

3.2.7. Terraços Marinhos Holocênicos 

 São terraços posicionados na porção mais externa da planície costeira. 

De idade holocênica, estão relacionados à transgressão á “ultima transgressão” 

(Bittencourt et al.,1979) . As areias quartzosas inconsolidadas que compõem 

esses terraços podem conter conchas de moluscos em bom estado de 

conservação. A característica marcante destes depósitos é a presença de 

antigos cordões litorâneos, pouco espessos, os quais são bem reconhecidos 

tanto em campo como em fotografias aéreas. Esses depósitos podem atingir 

altura de até 4,0 metros, mais em alguns locais chegam a alguns centímetros 

da preamar atual. São corpos alongados, parcialmente paralelos a linha de 

costa e atingem largura de até 2,0 km. 
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3.2.8. Depósitos de Mangues 

 Nas áreas da zona costeira, onde o gradiente de declividade é quase 

nulo, e que estão sujeitas a ação das marés, podem se desenvolver ambientes 

estuarinos onde são gerados os depósitos de mangue. Estes locais possuem 

alto teor de salinidade, águas normas e salobras e matéria orgânica 

possibilitando o desenvolvimento de manguezais.  

 Os depósitos de mangue (Figura 31) são constituídos por materiais 

argilosos, de coloração cinza-escuro a preto e arenosos (a coloração escura 

reflete o alto teor de matéria orgânica) . Os bancos de vasas aparecem nas 

margens e na foz dos rios, devido ao efeito da floculação e da gravidade, por 

ocasião das preamares. 

 A fração arenosa é composta predominantemente de quartzo, com 

pouca mica e alguns minerais pesados. Os grãos de quartzo são sub-

arredondados, com ocasionais retrabalhamentos eólicos. Entre os minerais 

opacos, destacam-se a ilmenita e a magnetita, enquanto que entre os 

translúcidos predominam a hornblenda, epidoto e hiperstênio (CPRH, 2008). 

 

 

Figura 27: Depósito de Mangue. Fonte: Varela (2010) 
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 A fração argilosa é constituída essencialmente de caulinita mal 

cristalizada, com a montmorillonita e a ilita ocorrendo de forma equilibrada. Os 

valores de montmorillonita são mais elevados nos mangues situados próximos 

das formações calcárias, localizadas principalmente ao norte da planície 

costeira do Recife. 

 

3.2.9. Depósitos Atuais de Praias 

 Formam a estreita faixa da atual zona de praia, que por sua vez 

representa a porção mais externa da planície costeira. Estes sedimentos 

encontram-se depositados entre a linha de baixa-mar e os terraços 

holocênicos. 

 Estas faixas estreitas possuem uma pequena inclinação no sentido do 

mar. Representam uma área permanentemente submetida à ação combinada 

das ondas, correntes de deriva litorânea e das marés. 

 Estes depósitos são constituídos por areias quartzosas, com percentual 

de minerais pesados, material calcário constituído principalmente por 

fragmentos de algas calcárias, conchas, corais, briozoários, equinodermas e 

foraminíferos bentônicos e plantônicos. A granulometria varia entre grossa, 

média e fina, o grau de seleção varia entre anguloso a sub-arredondado, o grau 

de assimetria varia de positivo a negativo.  

 

3.2.10. Depósitos Flúvio-Lagunares 

 Estes depósitos são constituídos por areias grossas a finas e também 

siltes argilosos com diferentes graus de compactação, podendo ocorrer como 

terraços formando planícies mais ou menos contínuas e como terraços isolados 

no sopé das formações mais antigas. Sua altura varia entre 3 a 9 metros. 

Sua origem está relacionada Última Transgressão e a regressão subseqüente 

que preencheu os vales escavados com sedimentos fluviais. 
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3.2.11. Recifes de Arenitos ou Beachrocks 

 

 Os recifes de arenito são característicos do litoral de Pernambuco, 

ocorrem como linhas paralelas à costa, servindo de substrato para o 

desenvolvimento de corais e de algas calcárias. 

 Ocorrem sob a forma de corpos lineares, descontínuos, dispostos em 

linhas aproximadamente paralelas entre si e a atual linha de costa. Geralmente 

são visíveis à baixa mar duas ou três linhas de recifes, sendo a primeira quase 

sempre emersa e próximo à praia e as demais praticamente submersas ou 

parcialmente emersas. 

 Nem todos os recifes de arenito são do mesmo tipo. Parecem refletir a 

composição dos sedimentos das praias onde ocorrem. A maior parte consiste 

de areia quartzosa cimentada com fragmentos orgânicos. Algumas contém 

seixos de quartzo arredondados. Macroscopicamente, a rocha de praia é um 

arenito quartzoso com cimento calcário e, algumas vezes, um calcarenito com 

quartzo. Geralmente apresentam dois tipos de estruturas facilmente 

identificáveis. A laminação plano-paralela é a mais comum, ocorrendo também 

a estratificação cruzada de baixo ângulo (12) com mergulho em direção ao 

mar (Assis, 1990). Essas feições são sugestivas de um ambiente de formação 

típico de ante-praia. 

Na parte superior dos recifes é muito comum a presença de figuras de erosão 

marinha devido à ação bioquímica chamadas de marmitas. Outras feições 

características são as marcas de ouriços deixadas nessas rochas. É freqüente 

a presença de fraturas, cuja orientação predominante é NW-SE e/ou NE-SW. 

Segundo alguns autores essas fraturas podem estar associadas a fenômenos 

de neotectonismo. 

 Os recifes apresentam granulometria média a grossa, às vezes com 

elementos mais grosseiros no topo e alternância de níveis mais escuros com 

níveis mais ricos em bioclásticos (Halimeda e fragmentos de conchas). Os 

grãos siliciclásticos são subangulosos a subarredondados, constituindo cerca 

de 70 a 80% da rocha, cimentados pelo carbonato de cálcio. 
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A origem dos arenitos de praia está relacionada às flutuações do nível do mar, 

durante à Última Transgressão e regressão subsequente.  

 

3.2.12. Recifes de Corais ou Coral Reef 

 

 O mais completo trabalho sobre corais da costa de Pernambuco deve-se 

a Laborel (1967). Esses recifes holocênicos são constituídos em sua maioria de 

corpos alongados e descontínuos, com eixo maior paralelo à linha de costa. 

Suas dimensões individuais variam muito, desde uma centena de metros até 

cerca de 10 km de comprimento como, por exemplo, os recifes em frente à ilha 

de Itamaracá e à praia de Boa Viagem. Os recifes de corais submersos estão 

associados à terceira linha de recifes de arenito e, algumas vezes, separam 

uma laguna com profundidade inferior a 10 m, entre a praia e o recife. 

 A localização e a morfologia desses recifes sugerem uma íntima 

associação com os recifes de arenito os quais servem de substrato para seu 

desenvolvimento. Associado aos corais ocorre um grande desenvolvimento de 

algas calcárias, especialmente no lado externo, onde a ação das ondas é mais 

forte (Laborel,1967). 
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CAPÍTULO 4 – GEOMORFOLOGIA DA PLANÍCIE COSTEIRA 

 

 A Ilha de Itamaracá possui relevo bastante distinto e bem 

compartimentado, no segmento norte da Ilha são observadas áreas mais 

planas e de relevo tabular, ao sul, além da planície costeira tem-se a presença 

de relevos colinosos. 

 

4.1. DOMÍNIO COLINOSO 

 

 No Domínio Colinoso 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. (Varela, 2010) 

 

4.2. TABULEIROS COSTEIROS  

 

 Os Tabuleiros Costeiros correspondem a Unidade Geológica da 

Formação Barreiras, sendo representados por formas tabulares niveladas pelo 

topo em morfologia de ondulações leves, suavemente dispostas sobre o 

terreno. Considerada uma unidade de transição, esta distribuída de forma 

paralela na linha de costa e avança no sentido do interior do continente, por 

algumas dezenas de quilômetros. 

 Nessa condição as diferenças de cotas são baixas, acentuadas somente 

em função de elementos morfológicos, como calhas de drenagens. Nessa 

Unidade a dissecação da drenagem varia entre média e forte, consoante o 

poder fluvial de cada curso d’água que lhe entalhará mais ou menos, em 

função também de seu regime de escoamento. Pela natureza sedimentar e 

níveis de permeabilidade e porosidade das rochas que lhe compõem, essa 

Unidade gera normalmente vales de fundo plano ou suavemente chatos, com 

grandes espaçamentos entre as drenagens. 
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 Essa unidade é resultante de uma rápida sedimentação em ambiente 

fluvial (Costa ET AL. 1979). Segundo Varela (2010), com relação a dinâmica 

ambiental, os tabuleiros seriam ambientes de estabilidade do ponto de vista 

morfogenético, tendo uma vulnerabilidade de moderada a alta. 

 

4.3. PLANÍCIE LITORÂNEA 

 

 A Superfície dos Tabuleiros Costeiros constitui elemento geomorfológico 

importante no desenvolvimento da Planície Litorânea, cuja existência depende 

do maior ou menor recuo das falésias. Sendo, a Planície Litorânea, com cota 

inferior a 5 m, é constituída por uma grande variedade de depósitos 

sedimentares, cujo desenvolvimento depende da disponibilidade de sedimento, 

do transporte pelas correntes e da interação de vários fatores, tais como, 

variações do nível relativo do mar, do aporte de sedimentos, dos processos 

dinâmicos em decorrência das mudanças climáticas globais. A evolução 

desses diversos tipos de sedimentos segue, em linhas gerais, o modelo 

apresentado por Dominguez et al. (1990). 

 A Planície Litorânea se faz pela junção das faixas praiais, com o berma 

e a zona de retaguarda. Ao longo desta, foram notados efeitos erosivos de 

marés, sendo alguns atenuados por ações antrópicas, como a construção de 

murros de proteção da costa. De uma forma geral toda a planície é estreita, 

mantendo algo em torno de um a dois quilômetros desde o mar, em direção ao 

continente, retidos pelos Tabuleiros Costeiros de retaguarda, quando estes se 

encontram mais próximos ou afastados do Oceano. 

 Na Ilha de Itamaracá, a Planície Litorânea se compartimenta em: 

Terraços Marinhos Superiores, do período Pleistoceno; Terraços Marinhos 

Inferiores, do período Holocêno; Flechas Litorâneas; Baixios de Maré; e 

Arrecifes. 
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4.4. 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 apoud Varela 2010). 

 

4.5. 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 

instalados nas cavas, entre alinhamentos e antigos cordões litorâneos (Martins, 

1997 apoud Varela, 2010). 

 

4.6. BAIXIOS DE MARÉ 

 

 Os Baixios de Maré são pequenas elevações formadas por material 

inconsolidado, encontrados nas áreas onde o gradiente de declividade é nulo, é 

formado normalmente por material arenoso, porém também lamoso e 

carbonático e esta diretamente sujeito à ação das marés. Devido à topografia, 

estas áreas são ambientes favoráveis aos processos de sedimentação flúvio-

marinha. Segundo Varela (2010) 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. 
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4.7. FLECHAS LITORÂNEAS ARENOSAS 

 

 Esta sub-unidade esta geomorfologicamente relacionada a dinâmica 

hídrica do ambiente, sua gênese resultada do encontro das águas fluviais e das 

correntes de deriva litorânea. Encontradas nas desembocaduras de rios, as 

Flechas Litorâneas Arenosas encontram-se inseridas em alguns terraços 

Holocênicos, podendo acarretar um obstáculo que poderá bloquear o 

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

 Varela (2010) relaciona esse “efeito molhe” sendo gerado, entre a foz do 

Canal de Santa Cruz e a Praia de Maria Farinha, no município de Paulista. 

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. 

 

4.8. RECIFE DE BARREIRA 

 

 Os Recifes de Barreira apresentam-se como feições coralinas alongadas 

com disposição paralela à linha costeira (Suguio, 1992). Estendem-se, às 

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

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

 Sua ocorrência no litoral pernambucano é normalmente associada a 

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. (Varela, 2010) 
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CAPÍTULO 5 – PLATAFORMA CONTINENTAL 

 

5.1. INTRODUÇÂO 

 

 A Plataforma Continental caracteriza-se por ser uma zona marginal dos 

continentes, definida como uma extensão submersa do continente, esta 

geralmente associada a uma declividade suave. Como um todo, é uma 

província fisiográfica, pertencente a morfologia da margem continental, 

segundo a classificação estabelecida por Heezen & Menard (1966). Apresenta-

se mais ou menos plana, mergulhando desde a praia até uma acentuada 

mudança de gradiente, conhecida geralmente como borda ou rutura da 

plataforma. 

 Sughio (1992), define Plataforma como sendo a zona marginal dos 

continentes caracterizada por suave declive (menos de 1:1.000), que se 

estende da praia até a profundidade máxima de cerca de 180m, quando tem 

início o Talude Continental (Continental Slope). O relevo local da plataforma 

continental é inferior a 18m e a largura é variável até mais de 300 km. Esta 

porção da margem continental esteve quase totalmente emersa durante o 

clímax da última Glaciação Pleistocênica do Hemisfério Norte há cerca de 

18.000 anos A.P. (antes do presente). 

 Coutinho (1976), considerando os vários aspectos da morfologia e da 

distribuição dos diversos tipos de sedimentos, na plataforma continental do 

Nordeste, sugeriu dividí-la em três segmentos ou trechos perfeitamente 

indentificáveis, denominando-os de plataforma interna, média e externa. 

 A área do estudo esta localizada no primeiro segmento, delimitada entre 

a linha de praia e a isóbata de -20 m (Coutinho, 1976). Por sua vez, Suguio 

(1992) delimita a Plataforma Continental Interna, como iniciando no nível de 

maré baixa e estendendo-se até cerca de 30m de profundidade. Onde a 

salinidade e a temperatura são variáveis e a abundante iluminação possibilita o 

desenvolvimento de vidas animal e vegetal profículas. Isto se torna bem 

caracterizado na área pela existência de Recife Algálicos. 
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5.2. PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA DA ILHA DE ITAMARACÁ 

 

A Plataforma Interna Nordestina caracteriza-se como uma superfície 

plana, regularizada por processos de erosão e deposição, principalmente os 

que vêm se sucedendo durante os períodos glaciais e interglaciais do 

Quaternário (Palma, 1979; in Schobbenhaus et al., 1984). São importantes, do 

ponto de vista geológico, em função do entendimento dos processos e 

transformações ocorridas no globo durante sua origem e formação e também 

economicamente em função da existência de importantes recursos naturais 

bióticos e abióticos (Barros, 2007). 

Varela (2010) em levantamento batimétrico realizado na área revelou 

uma Plataforma Interna rasa e irregular, sobretudo entre os recifes e a linha de 

costa atual 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. 

 No geral a Plataforma Interna a Ilha de Itamaracá apresenta na sua 

grande maioria relevo de feições suaves e apenas algumas irregularidades, 

devido a presença de canais e dos recifes, que servem de substratos ao 

desenvolvimento dos recifes algálicos. 

 Para facilitar a interpretação dos dados obtidos, foi utilizada a proposta 

de Varela (2010), dividindo a área em três setores, norte, central e sul, 

realizando perfis perpendiculares e paralelos a linhas de costa no levantamento 

batimétrico realizado (Figura 28). 
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Figura 28: Mapa de divisão da área em três setores. Fonte: Varela (2010). 
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5.3. MORFOLOGIA DE FUNDO 

 

5.3.1. Setor Norte 

 Compreendido entre a Barra de Catuama e a foz do Rio Jaguaribe. O 

perfil paralelo a linha de costa é bastante irregular, variando de quase zero, até 

a profundidade máxima de 8 metros. Varela (2010) revela que 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 perpendiculares mostram 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.  (Figura 29, Mapa A) 

 

5.3.2. Setor Central 

 O setor centro vai da foz do rio Jaguaribe na direção sul, até próximo o 

Iate Clube de Itamaracá, tem uma extensão de 5.120m. Apresentando o menor 

valor de profundidade. O perfil paralelo a linha de costa, nos seus 5 km de 

extensão mostra uma irregularidade. Começando com uma profundidade de 

2,4m e diminuindo até chegar a profundidade mínima de 0,8m na região central 

da Ilha de Itamaracá, logo em seguida ocorre um aumento gradativo da 

profundidade chegando a aproximadamente 3 m ao norte deste setor.  

 O Perfil perpendicular a linha de costa tem uma extensão de 2,5 km, 

possui um fundo irregular com profundidade mínima de 0,8m e máxima de 

2,4m. Próximo ao recife a morfologia se mostra plana, em forma tabular (Figura 

29, Mapa B). 

 Varela (2010) considera este setor como 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 

entre 1969 e 2008. 
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5.3.3. 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 irregular com 

profundidades que vão de 50 cm, próximo a costa, a cerca de 3 metros, 

próximo ao setor central.  

 Este setor 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 consequência o recuo da 

linha de costa em direção ao continente. O perfil perpendicular 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 (Varela , 

2010) (Figura 29, Mapa C). 
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Figura 29: Mapa Batimétrico por setor. Fonte: Varela (2010). 
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5.4. TEXTURA SEDIMENTAR E GRANULOMETRIA DA PLATAFORMA 

INTERNA 

 

 Tendo em vista elucidar a composição granulométrica e textural da 

Plataforma Interna a Ilha de Itamaracá, a produção cartográfica se faz 

necessário para a interpretação da hidrodinâmica local e suas relações com a 

natureza dos “inputs” continentais. 

 Para produção e composição textural e granulometrica dos mapas, foi 

utilizado o software Sysgran – Análises e Gráficos Sedimentológicos, que 

utiliza do modelo estatistico de Folk & Ward (1957) para aferir o Diâmetro 

Médio dos Grãos e o Grau de Selecionamento Médio. E para a produção do 

mapa de fáceis textural, por sua vez, utilizada a classificação de Shepard 

(1954). 

 

5.5. DIÂMETRO MÉDIO E DESVIO PADRÃO 

 

 As análises revelaram a existência da predominância da classe textural 

Areia, entre esta as cinco subclasses distintas de grãos, distribuídos ao longo 

da plataforma interna, são: Areia Muito Grossa; Areia Grossa; Areia Média; 

Areia Fina; e Areia Muito fina. E o Grau de Selecionamento agrupados em 4 

tipo, são: Bem Selecionado; Moderadamente Selecionado; Pobremente 

Selecionado; e Muito Pobremente Selecionado. 

Segundo Sahu (1964), o grau de selecionamento dos grãos nas 

amostras é um aspecto importante nas análises granulométricas dos 

sedimentos. O desvio padrão mede o nível de seleção dos sedimentos 

indicando as flutuações do nível energético, do agente responsável pela 

deposição e a capacidade de classificar os sedimentos. Entretanto é 

necessário que ocorra disponibilidade de diferentes tamanhos de grãos na 

deposição (Barros, 2007). 
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 Distribuídos percentualmente na Plataforma Interna como mostra nas 

Figuras 30 e 31: 

 

Figura 30: Distribuição percentual do Diâmetro Médio dos Grãos. 

  

 

Figura 31: Distribuição percentual do Grau de Selecionamento dos Grãos. 

 

No setor norte, compreendido entre a Barra de Catuama e a foz do Rio 

Jaguaribe, as frações encontradas evoluem na escala de Areia Muito Fina, 

Areia Fina e Areia Média, progradando no sentido sul-norte. Analisando a 
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batimetria realizada por Varela (2010) na área, explica-se a deposição de 

material fino no local devido à profundidade mais elevada. A exceção das 

frações depositadas próximas à costa e na foz do Rio Jaguaribe, onde ocorre 

diminuição da profundidade, favorecendo a que as ondas remobilizem o fundo, 

deixando o material mais fino em suspensão. Nesta faixa, há uma progradação 

dos grãos sendo depositadas na escala de Areia Média a Grossa. 

O Grau de Selecionamento Médio no setor norte, apresenta 

características bem uniformes. Variando na escala de Moderadamente a Bem 

Selecionado, com características bem homogêneas entre si. 

 No setor central, delimitado pela foz do Rio Jaguaribe e ao sul pelo Iate 

Clube Itamaracá, as frações granulométricas variam de Areia Muito Fina, Areia 

Fina, Areia Grossa a Areia Muito Grossa. O Acumulo do material mais fino 

ocorre próximo a praia, numa estreita faixa de areia, enquanto o material mais 

grosso é depositado ao longo do setor e próximo aos recifes. 

O fundo dessa área, por sua vez, é bastante irregular com morfologia 

tabular próximo aos recifes algalicos. A existência desses recifes, mais 

próximos a superfície, proporciona estabilidade a praia, onde os grãos mais 

finos conseguem ser depositados. Porém, os recifes propiciam a formação de 

uma zona de arrebentação na área, esta configuração não permite a deposição 

dos grãos mais finos na proximidade. 

No setor central o Grau de Seleção varia de Muito pobremente 

Selecionado a Moderadamente Selecionado, Do ponto de vista morfoscópico 

os grãos na área apresentaram na sua totalidade a composição de Halimedas 

e Carapaças de Moluscos. 

 O setor sul da Ilha, delimitado pelo Iate Clube de Itamaracá e a Praia do 

Forte Orange, apresenta quase que homogeneidade na variação do Diâmetro 

Médio dos Grãos. Variando de Areia Fina a Média, o fundo tem característica 

irregular com suave declividade, no sentido do mar, localmente apresenta uma 

descontinuidade na linha de recife. 

Configurado como um ambiente em processo erosional, em estudo de 

Varela (2010), com recuo da linha de costa. Pela deposição das frações finas a 

média ao longo do setor, entende-se que a relação “profundidade x altura de 
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onda”, não é suficiente para remobilizar esse sedimento, permitindo assim a 

deposição dos sedimentos finos na área. Apenas esse dado caracterizaria o 

ambiente como sendo estável, porém outros agentes devem ser 

posteriormente analisados para se obter um melhor entendimento da dinâmica 

local  (Figuras 32 e 33). 
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Figura 32: Mapa de Diâmetro Médio dos Grãos da Plataforma Interna Adjacente a Ilha 

de Itamaracá. 
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Figura 33: Mapa de Desvio Padrão dos Grãos da Plataforma Interna a Ilha de 

Itamaracá. 
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5.6. EVOLUÇÃO TEXTURAL 

 

 O Mapa de Fácies Sedimentar de Lira (1975) (Figura 34), da Plataforma 

Continental Interna de Itamaracá, Ilustra três tipos: Areia Média a Grossa; 

Biodetritica; e Fundo Rochoso. 

 Estas encontram-se distribuídas de forma bem distinta, onde a fração 

Areia recobre toda a área próxima a praia, observando-se logo após a fração 

Biodetritica com o Substrato de Fundo Rochoso paralelamente a linha de costa 

espaçado na Fração Biodetrítica. 

 No novo Mapa de Fácies Sedimentar, não foi notado o Substrato de 

Fundo Rochoso, observando a batimetria realiza por Varela (2010), a forma 

irregular do fundo da plataforma, origina feições em que o grão pode ficar 

trapeado, sendo assim, a amostragem sendo feita nessa área não seria 

acusado o Fundo Rochoso visto anteriormente por Lira. 

 Observa-se ainda, uma mudança na região central, onde no novo mapa, 

a fração Cascalhosa, aproxima-se da praia. Porém a alteração mais 

significativa ocorre no setor norte e sul, com o domínio da fração Areia na sua 

totalidade. 

Com base nos resultados obtidos no Diagrama de Shepard (1954) 

levando em consideração as proporções de areia, cascalho e lama 

(silte+argila) observa-se a presença de seis classes granulométricas distintas: 

Arenosa; areno-cascalhosa; areno-lamosa; areno cascalho-lamosa; cascalho-

arenosa; e cascalhosa (Figura 35). 

 As classes observadas foram agrupadas em três tipos de textura (Figura 

36), levando em consideração as mais relevantes e as que apresentaram a 

maior concentração de amostras. As fácies observadas foram: Areia; Areia 

Cascalhosa; e Cascalho Arenoso. As amostras revelaram-se na quase 

totalidade de origem carbonática e bioclástica. 
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Figura 34: Mapa de Fácies proposto por Lira (1975). 
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Figura 35: Resultado Estatístico no Diagrama de Shepard. 

 

 

Figura 36: Distribuição percentual das Classes Texturais. 

 

5.6.1. Classe Textural Areia 

 Distribui-se de forma dominante, ao longo da Plataforma Interna da Ilha 

de Itamaracá, sendo interrompida no setor central da Ilha, onde as outras 

classes são distribuídas em forma de mosaico (Figura 37). 
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É de forma geral composta por materiais bioclásticos algálicos muito 

fragmentados e siliciclásticos. Segundo Manso (2003) a classe é resultado do 

desdobramento de mantas praiais retrabalhadas e em determinadas áreas 

atravessando diacronicamente o Quaternário, ao sabor da oscilação do nível 

do mar desde o Pleistoceno aos dias atuais. 

 

5.6.2. Classes Texturais Areia Cascalhosa e Cascalho Arenoso 

 Estão distribuídas no setor central da área de estudo, em forma de 

mosaico. Segundo Manso (2003) essas texturas apresentam como 

peculiaridade uma frequente vicinalidade entre si, de modo que sugerem ser o 

resultado de um desenvolvimento de biozonas semelhantes, não totalmente 

desmanteladas e disseminadas pelo retrabalhamento hidrodinâmico local 

(Figura 37). 

Dentro da composição a Areia Cascalhosa aparece com mais expressão 

neste setor da Plataforma, de forma geral é composta de material bioclástico 

algalico (halimeda), carapaças de moluscos bastante fragmentadas e material 

siliciclástico, retrabalhados e de origem do Quaternário recente. 
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Figura 37: Mapa de Fácies Textural da Plataforma Interna a Ilha de Itamaracá. 
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5.7. MORFOSCOPIA DO GRÃOS 

 

 Em caráter de complementação ao trabalho, foi realizado a morfóscopia 

dos grãos separando as amostras mais significativas por área amostrada. Os 

dados apresentados nas análises quanto a Opacidade do grão resultaram na 

Tabela 02: 

 

AMOSTRAS OPACIDADE 

P 01 
10% Opaco 

90% Translucido 

P 05 
30% Opaco 

70% Translucido 

P 08 
22% Opaco 

78% Translucido 

P 13 
86% Opaco 

14% Translucido 

P 19 
48% Opaco 

52% Translucido 

P 24 
46% Opaco 

54% Translucido 

P 32 
35% Opaco 

65% Translucido 

P 49 
13% Opaco 

87% Translucido 

P 52 
13% Opaco 

87% Translucido 

P 58 
17% Opaco 

83% Translucido 

P 59 
20% Opaco 

80% Translucido 

Tabela 02: Resultados para Opacidade. 

 

 Em sua grande maioria, o material opaco se apresentou como grãos 

siliciclásticos retrabalhados e material carbonático. 
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 Para o Grau de Arredondamento, foram obtidos os seguintes dados da 

Tabela 03: 

 

AMOSTRAS GRAU DE ARREDONDAMENTO 

P 01 
22% Anguloso 

78% Sub-Anguloso 

P 05 
17% Anguloso 

83% Sub-Anguloso 

P 08 
16% Anguloso 

84% Sub-Anguloso 

P 13 
8% Anguloso 

92% Sub Arredondado 

P 19 
22% Sub-Anguloso 

78% Sub-Arredondado 

P 24 
19% Anguloso 

81% Sub-Anguloso 

P 32 
23% Anguloso 

77% Sub-Anguloso 

P 49 
16% Anguloso 

84% Sub-Anguloso 

P 52 
18% Anguloso 

82% Sub-Anguloso 

P 58 
14% Anguloso 

86% Sub-Anguloso 

P 59 
19% Anguloso 

81% Muito Anguloso 

Tabela 03: Resultados para Grau de Arredondamento 
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 Para a Tabela 04 de Esfericidade foram obtidos os seguintes resultados: 

 

AMOSTRAS ESFERICIDADE 

P 01 
25% Alta 

75% Baixa 

P 05 
28% Alta 

72% Baixa 

P 08 
40% Alta 

60% Baixa 

P 13 
20% Alta 

80% Baixa 

P 19 
36% Alta 

64% Baixa 

P 24 
40% Alta 

60% Baixa 

P 32 
40% Alta 

60% Baixa 

P 49 
52% Alta 

48% Baixa 

P 52 
22% Alta 

78% Baixa 

P 58 
26%  Alta 

74% Baixa 

P 59 
8% Alta 

92% Baixa 

Tabela 04: Resultados para Esfericidade 
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5.8. DISTRIBUIÇÃO CARBONÁTICA 

  

 A distribuição dos sedimentos carbonáticos na plataforma continental 

adjacente a Ilha de Itamaracá, é completamente diferenciada nas suas 

concentrações e similares quanto ao teor de carbonato de cálcio e 

granulometria, de forma geral, sua disposição, acompanha o traçado da 

topografia de fundo (Figura 38). 

Na Plataforma Interna Adjacente a Ilha de Itamaracá, cujo teor maior de 

90% é predominante, apresenta três concentrações bem individualizadas foram 

observadas. A primeira situada no extremo norte; a segunda que ocupa a 

totalidade da região central do mapa e parte externa do estremo sul e a terceira 

ocupando parte do estremo sul na Plataforma da Ilha. Todas as concentrações 

são de forma variada e na maioria das vezes acompanha o traçado da 

topografia de fundo. 

Observa-se uma concentração significativa de sedimentos carbonáticos 

na região central (Figura 39), este evento esta relacionado devido a ocorrência 

de sedimentos com assinatura textural cascalhosa (2 a 4 mm) formados por 

restos de corais, carapaças de bivalve, gastrópodes e algas coralíneas e areia 

cascalhosa (1 a 2 mm), composta principalmente por Halimeda e Lithotameo. 
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Figura 38: Mapa de Carbonato Total da Plataforma Interna a Ilha de Itamaracá. 
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Figura 39: Distribuição percentual de Carbonato total na Plataforma Interna a Ilha de 

Itamaracá, sentido Norte-Sul. 

 

 Observa-se ainda que as baixas concentrações de Carbonatos estão 

intimamente associadas as descargas fluviais, na foz do Rio Jaguaribe e nas 

extremidades  sul e norte do Canal de Santa Cruz. 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

-O estudo realizado na área constitui-se em mais uma contribuição para 

o conhecimento das características sedimentológicas, além de fornecer 

subsídios para futuros trabalhos sobre o mesmo tema. 

- As análises dos sedimentos de fundo na área de estudo revelaram a 

deposição de dois padrões texturais: O primeiro, caracterizado por materiais 

arenosos depositados, tando ao sul como ao norte da área; e o segundo, no 

setor central da área, onde são depositados materiais cascalhosos. 

 - No mapa de Fácies, observaram-se três texturas principais, sendo a 

Areia a textura dominante e as texturas Areia Cascalhos e Cascalho Arenoso 

concentradas no setor central do mapa, organizadas em mosaico. 

 -O Mapa de Fácies Textural proposto, não observa Fundo Rochoso 

descrito por Lira (1975), comparando a batimetria realiza por Varela (2010), a 

forma irregular de fundo, origina feições em que o grão pode ficar trapeado, 

sendo assim, a amostragem sendo feita nessa área não seria acusado o Fundo 

Rochoso visto anteriormente por Lira; 

-Quanto a distribuição do Diâmetro Médio dos Grãos, as análises 

revelaram a existência da predominância da classe textural Areia, onde as 

classes mais finas, com sedimentos na sua maioria de origem siliciclastica, 

encontram-se distribuídas no setor sul e norte da ilha, e a classe mais grossa, 

com sedimentos na sua maioria de origem carbonática, concentrada no setor 

central da plataforma. 

 -A concentração de Carbonatos variou de norte a sul da Ilha, 

observando uma maior concentração no setor central, isso ocorreu devido o 

recife se concentrar na área central da ilha. A maior concentração de grãos 

terrígenos, foi relacionada com a proximidade da sua área fonte, a 

desembocadura do Rio Jaguaribe e a saída sul e norte do Canal de Santa 

Cruz. 

 -Quanto a área sul mais propicia a erosão, mesmo sendo um setor 

desprotegido pelo recife, a morfologia de fundo apresentada pela batimetria, 
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caracteriza uma inclinação suave com predominância de areia fina na costa, 

estudos futuros, devem contemplar a situação de estruturas fixas construídas 

na linha de pós-praia e zona de espraiamento. 

 -Para um melhor entendimento hidrodinâmico, recomenda-se para 

estudos futuros na foz do Jaguaribe e na desembocadura norte e sul do Canal 

de Santa Cruz, os seguintes parâmetros: Levantamento de velocidade de 

corrente e estudo do sentido e carga sedimentar da deriva litorânea local. 
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