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APRESENTAÇÃO 

 
 

 Esta dissertação foi elaborada como requisito de conclusão do Curso de Mestrado em 

Geociências do Programa de Pós-graduação em Geociências do Centro de Tecnologia e Geociências 

da Universidade Federal de Pernambuco.  

A área estuarina do Rio Timbó é formada especialmente pelo rio de mesmo nome e pelo 

Arroio Desterro, situados nos municípios de Abreu e Lima, Igarassu e Paulista, Estado de 

Pernambuco. Apesar de apresentarem vulnerabilidade biológica bastante alta e se constituírem numa 

Área de Proteção Ambiental (Lei Estadual 9.931 de 11.12.86), os estuários pernambucanos têm sido 

pouco estudados. Portanto, esta dissertação vem preencher uma lacuna no conhecimento sobre 

aspectos sedimentológicos do estuário do Rio Timbó, visando servir de base para futuros estudos 

sobre a gênese e evolução desta sub-bacia hidrográfica, assim como para a gestão ambiental de seus 

recursos naturais.   

No capítulo 1 estão definidos os objetivos propostos e a justificativa da pesquisa, apresentando 

uma síntese histórica das pesquisas geográficas e geológicas realizadas sobre o estuário do Rio Timbó, 

e os aspectos fisiográficos mais relevantes da área. No capítulo 2 é sumariado o conhecimento sobre a 

geologia e a geomorfologia da área, que podem ter relações no desenvolvimento e nas feições do 

estuário estudado. O capítulo 3 apresenta uma visão geral sobre as condições hidrológicas e 

oceanográficas na área, salientando a presença do material que é transportado por sistemas fluviais. O 

capítulo 4 apresenta uma sucinta revisão da literatura sobre sistemas estuarinos, fornecendo 

informações mais detalhadas sobre a classificação de estuários (tipos geomorfológicos, diferenças 

entre estuários dominados por ondas ou por marés, e variações na estratificação da salinidade), 

acrescentando alguns dados gerais sobre o estuário do Rio Timbó. O capítulo 5 menciona as 

características inerentes aos manguezais desta região estuarina, destacando também a ação antrópica e 

as alternativas de utilização sustentada do referido estuário. O capítulo 6 mostra os materiais e 

métodos utilizados para obtenção dos objetivos propostos, com a localização dos pontos de coleta e os 

procedimentos de análise e interpretação. No capítulo 7, com o auxílio de mapas de estimativa 

espacial, são mostrados os resultados obtidos por análise e tratamento estatístico sobre: distribuição 

granulométrica e de fácies texturais, diâmetro médio, curtose, assimetria e desvio padrão, bem como a 

análise morfoscópica e composicional. O capítulo seguinte apresenta discussão de cada um dos 

resultados, propondo explicações, efetuando correlações e sintetizando dados. Por fim, o capítulo 9 

trata das conclusões interpretadas e discutidas considerando os resultados obtidos com o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

O estuário do rio Timbó está localizado na praia de Maria Farinha, Pernambuco, abrangendo uma área 

de quase 1 400ha. Visando preencher uma lacuna de conhecimento sobre aspectos sedimentológicos 

desta zona estuarina, análises texturais, granulométricas, morfoscópicas e cálculo de parâmetros 

estatísticos foram realizados em 46 pontos de amostragem, em transectos de uma margem à outra. 

Estas análises subsidiaram a elaboração de mapas temáticos. A fração areia prepondera, com maiores 

concentrações na desembocadura e nas áreas de deságüe dos arroios Desterro e da Fábrica. Resultados 

platicúrticos e muito platicúrticos são observados no estuário médio e sudeste do estuário superior, 

indicando áreas de moderada energia e menor grau de seleção. Os valores leptocúrticos a muito 

leptocúrticos prevalecem no inferior sugerindo maior atuação de energia, apesar de os sedimentos não 

se apresentarem bem selecionados. As amostras revelaram assimetria desde muito negativa a muito 

positiva, indicando mistura de sedimentos de diversas fontes, e vários processos geológico-

hidrodinâmicos contribuindo na configuração dos depósitos sedimentares. Apresentam quartzo 

transparente, subanguloso a anguloso, com esfericidade de baixa à média. Os componentes biogênicos 

são representados por foraminíferos bentônicos, planctônicos marinhos, ostracodes mixohalinos, 

fragmentos de biválvios, gastrópodos, espinhos rolados de equinóides marinhos e restos lenhosos. As 

características ambientais do estuário do rio Timbó têm aspectos de grande potencial. As informações 

sedimentológicas adquiridas poderão auxiliar na adequada gestão ambiental do ecossistema, e 

fundamentar estudos sobre sua gênese e evolução.  

 

Palavras-chave: Ambiente estuarino; sedimentologia; parâmetros estatísticos; manguezal; Rio Timbó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Timbó river estuary is located in the Maria Farinha beach, state of Pernambuco, covering an area 

of approximately 1400ha.  Aiming to better understand the sedimentologic aspects of this region, 

granulometric, textural and morphoscopic analyses and determination of statistical parameters were 

conducted in 46 sampling points, crossing the margins of the river.These analyses were used to make 

thematic maps. The sand granulometric fraction predominates in the estuary area and were the streams 

Desterro and Fabrica reach the estuary of the Timbó river. Platicurtic and planicurtic values were 

observed in the medium estuary and to the southeastern of the upper estuary, suggesting areas of 

moderate energy and reduced degree of selection.  Leptocurtic and very leptocurtic values prevailed in 

the lower estuary, suggesting an environment of higher energy with sediments not well selected. The 

samples revealed asymmetry varying from very negative to very positive, evidencing mixing of 

sediments of distinct sources, associated with geologic and hydrodynamic processes which contributed 

to the configuration of the sedimentary deposits. The sediments are characterized by quartz grains 

varying from angular to subangular, with low to moderate roundness.  The biogenic components are 

represented by marine benthonic and platonic foraminifera, mixohialine ostracodes, bivalve fragments, 

gastropods, marine echinoid thorns and wood fragments.  The sedimentological information obtained 

during the development of this work will support the environmental planning and provide the base for 

further studies involving geneses and evolution of this system.  

 

 

Keywords: estuarine environmental; sedimentology; statistical parameters; mangrove;  Timbó 

River 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Estuários são ambientes de transição entre o continente e o oceano, onde rios encontram o 

mar. Em média, as águas estuarinas são biologicamente mais produtivas do que as do rio e do oceano 

adjacente devido, principalmente, às características hidrodinâmicas de circulação que, aprisionando 

nutrientes, algas e outros organismos, estimulam a produtividade nesses corpos de água (Miranda et 

al., 2002). Desta forma, o ambiente estuarino apresenta considerável importância biológica e sócio-

econômica. Sua profusa e diversificada comunidade e a periódica renovação de suas águas, acarretam 

profundas modificações da matéria orgânica, representando um importante elo entre os ecossistemas 

fluvial e marinho. 

 Dentre as principais feições geomorfológicas do litoral pernambucano, estão as baixas cotas de 

altitude, que em alguns trechos apresentam-se abaixo do nível do mar. Em decorrência, as águas do 

Atlântico penetram no relevo litorâneo, propiciando a formação de ambientes flúvio-marinhos, como o 

são os estuários. Em Pernambuco, as áreas estuarinas ocupam cerca de 25 000ha, sendo 13 os 

principais rios delas formadores (Tabela 1). Destas áreas estuarinas, 17 372 ha são de manguezais, 

especialmente situados no litoral norte, com preponderância nos municípios de Goiana, Itapissuma e 

Igarassu (Coelho & Torres, 1982).  

 
Tabela 1: Principais estuários de Pernambuco, listados por ocorrência do Norte para o Sul*. 

Denominação Área (ha) Rios principais Municípios abrangidos 
Estuário dos rios Goiana e Megaó 4 776 Goiana e Megaó Goiana 
Estuário do rio Itapessoca 3 998 Itapessoca Goiana 
Estuário do rio Jaguaribe 212 Jaguaribe Itamaracá 
Complexo estuarino do canal de Santa 
Cruz 

5 292 Igarassu, Botafogo, 
Maniquara e Arataca 

Itamaracá, Itapissuma, 
Igarassu e Goiana 

Estuário do rio Timbó 1 397 Timbó e arroio Desterro Paulista, Abreu e Lima, e 
Igarassu 

Estuário do rio Paratibe - Paratibe e Fragoso Paulista e Olinda 
Estuário do rio Beberibe - Beberibe Olinda e Recife 
Estuário do rio Capibaribe - Capibaribe, Pina, 

Jordão, Tejipió e Jiquiá 
Recife 

Estuário dos rios Jaboatão e Pirapama 1 284 Jaboatão e Pirapama Cabo e Jaboatão 
Estuário dos rios Sirinhaém e Maracaípe 3 335 Sirinhaém e Maracaípe Ipojuca e Sirinhaém 
Estuário do rio Formoso 2 724 Formoso, Passos e 

Ariquindá 
Tamandaré e Barreiros 

Estuário dos rios Mamucabas e Ilhetas 402 Mamucabas e Ilhetas Tamandaré e Barreiros 
Estuário do rio Una 553 Una Barreiros e São José da 

Coroa Grande 
*Fonte: Silva (2004). 

 

Atualmente, estas áreas têm sido afetadas por diversos problemas relacionados à destruição do 

ambiente original, tais como àqueles associados à indústria turística que, segundo Davenport & 

Davenport (2006), trazem grandes mudanças ecológicas através da construção de hotéis, marinas, 

complexos portuários, aterros indiscriminados para fins imobiliários e deposição de resíduos sólidos. 
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Outros problemas são acarretados pelo desenvolvimento sócio-econômico da população, como a 

instalação de viveiros para a carcinicultura, corte da vegetação arbórea para fabricação de carvão, etc. 

O lixo urbano também representa uma séria ameaça ao meio ambiente, inclusive de áreas estuarinas. A 

ação antrópica desordenada ocorrida nas margens dos rios tem empobrecido muito os estuários, antes 

uma das regiões mais férteis do litoral pernambucano (FIDEM, 1996). Assim, devido à 

vulnerabilidade biológica dos estuários de Pernambuco, as áreas estuarinas mencionadas na Tabela 1 

foram estabelecidas como área de proteção ambiental, através da Lei Estadual de nº 9 931, promulgada 

em 11 de dezembro de 1986. 

 

1.1. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
 

 O estudo de áreas estuarinas é essencial para o melhor entendimento destes ecossistemas, 

considerando que são ambientes de alta diversidade biológica devido à grande quantidade de 

nutrientes oriundos do continente e do mar. Estas áreas representam uma zona de equilíbrio entre 

águas continentais e marinhas, constituindo uma feição geográfica onde o transporte flúvio-marinho é 

significativo, recebendo também a maior quantidade de poluentes advindos da atividade humana, 

sejam eles de origem urbana e industrial ou da exploração e transporte de recursos naturais nos 

oceanos. 

 Muitos estuários constituem-se em áreas de manguezais que, por sua vez têm sido degradados 

expressivamente em todo o mundo (French, 1997). No Brasil, os manguezais têm tido relevância 

sócio-econômica desde os tempos coloniais, sobretudo como fonte de recursos naturais de subsistência 

e de madeira para as populações caiçaras. No entanto, em virtude da crescente concentração 

populacional em regiões costeiras, com conseqüente urbanização e industrialização, o impacto 

ambiental sobre os estuários e manguezais associados tem sido cada vez mais negativo. De fato, 

Perillo et al. (2004) afirmam que a maior parte das mudanças físicas e geomorfológicas que ocorrem 

nos estuários procedem do impacto das atividades humanas e começaram no fim do século XIX. Esta 

realidade, aliada ao crescente consumo de recursos, possíveis mudanças climáticas e do nível do mar, 

poderão ter no futuro uma influência considerável no equilíbrio natural destas áreas costeiras conforme 

Cavalcanti (1997). Este autor sugere que há necessidade de conhecimento detalhado sobre a dinâmica 

estuarina para um gerenciamento adequado dos recursos que estão disponíveis nestes ecossistemas. 

Ratificando esta afirmação, Lamour et al. (2004) sugerem que o conhecimento sobre a origem e a 

distribuição dos sedimentos de fundo nos ambientes estuarinos é extremamente importante sob 

diversos aspectos, uma vez que contribui para o gerenciamento ambiental em diversas áreas, tais como 

o planejamento de canais de acesso aos portos, terminais portuários, marinas, dragagens e áreas de 

despejo. 

Deste modo, esta dissertação tem como objetivo principal preencher uma lacuna de 

conhecimento detalhado sobre aspectos sedimentológicos do estuário do rio Timbó na praia de Maria 
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Farinha, em Pernambuco. Este conhecimento pode auxiliar futuramente na adoção de uma gestão 

ambiental responsável dos recursos naturais locais, assim como servir de base para estudos sobre a 

gênese e evolução desta sub-bacia hidrográfica. 

 Como objetivos específicos e secundários a serem atingidos com o desenvolvimento deste 

trabalho podemos citar: 

• caracterizar as fácies sedimentares de fundo do estuário; 

• inferir sobre as possíveis origens e distribuição dos sedimentos; e 

• elaborar mapas de distribuição granulométrica dos sedimentos através de parâmetros 

estatísticos. 

 

1.2. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 A área estuarina abordada nesta pesquisa constitui a zona de transição onde o rio Timbó 

encontra o Oceano Atlântico. É formada especialmente pelo rio de mesmo nome (que desde sua 

nascente no tabuleiro do Araçá, município de Abreu e Lima até o município de Paulista chama-se rio 

Barro Branco, e a partir de Paulista, passa a ser designado rio Timbó) e pelo arroio Desterro, sendo 

que está situada nos municípios de Abreu e Lima, Igarassu e Paulista, abrangendo uma área de quase 1 

400ha (Figura 1). 

 

 
 
Figura 1: Mapa de localização da área estudada (FIDEM, 2001).  
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1.3. HISTÓRICO DAS PESQUISAS SOBRE O RIO TIMBÓ 
 

 Um trabalho pioneiro foi realizado por Galvão (1908), no qual o autor fornece detalhes da 

hidrografia e da geografia de algumas áreas localizadas ao longo de ambas as margens do rio Timbó.   

 A Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FIDEM) elaborou em 

1978 o “Plano Diretor Urbanístico do rio Timbó” visando disciplinar e ordenar a ocupação territorial 

da faixa litorânea adjacente ao estuário deste rio. Em 1980, esta mesma instituição realizou o “Estudo 

geológico-ambiental do estuário do rio Timbó” no qual são abordados diversos aspectos morfo-

fisiográficos da área, considerando os fenômenos hidrodinâmicos e sedimentológicos nela atuantes. 

FIDEM (1980) caracterizou três zonas estuarinas do rio Timbó: 

• zona estuarina superior: região com canais anastomosados separados por bancos arenosos, 

ilhas e baixios de maré, localizada a montante da ilha central de mangue. Os estudos batimétricos 

revelaram a existência de dois pequenos canais ladeando a ilha central de mangue com profundidade 

de cerca de 2m que se unem no local Porto de Pedras, onde a profundidade chega a 4,20m. Durante a 

maré baixa grandes áreas planas desta zona estuarina apresentam profundidades entre 2 e 1m, 

enquanto outras ficam completamente emersas. Estas últimas, por ocasião da preamar, recebem 

normalmente uma lâmina d’água de apenas 1m. A vegetação de mangue, cujas raízes favorecem o 

processo de sedimentação, é amplamente difundida nas porções marginais. Quanto à sedimentologia, 

esta zona do estuário exibe sedimento fino, cinza escuro a preto, ocorrendo, sobretudo nas margens, 

em torno das ilhas e nos fundos das gamboas. A maior incidência de lama neste local pode estar 

relacionada, segundo a FIDEM (1980), à quantidade significativa de areia fina, formando uma fácies 

mista de lama e areia fina que passa, gradualmente, a fácies de areia. Bancos argilosos bem laminados, 

com intercalações de areia e silte e alternância de cores, do cinza-claro ao preto, ficam expostos 

durante o refluxo da maré. Todavia, nos trechos mais altos, esses bancos constituem-se em depósitos 

arenosos, livres das investidas das marés.  

• zona estuarina média: abrange desde o trecho imediatamente a jusante da ilha central de 

mangue até a grande curva antes de o rio Timbó tomar a direção quase N-S, subparalela à restinga de 

Maria Farinha. As margens são sub-retilíneas e mais altas, em virtude do contato direto com rochas 

calcáreas de formações cretáceas. Os mangues estão mais desenvolvidos na margem esquerda. Um 

grande banco arenoso, que aflora na vazante, bloqueia a margem direita e divide o canal principal, 

dificultando a navegação. Em frente à fábrica Poty, os canais se reúnem novamente, e a profundidade 

chega a 6m. Na zona estuarina média, que a FIDEM (1980) inclui em seus resultados a parte mais 

proximal da zona estuarina inferior, há retrabalhamento de sedimentos mais antigos que originam 

areias quartzosas de granulação média, muito bem selecionadas, com ausência de carbonato de cálcio 

e grãos de quartzo manchados de óxido de ferro. A deposição de lama ocorre em depressões das 

ondulações arenosas do fundo e nos lugares abrigados com baixa energia e vegetação.  
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• zona estuarina inferior: este é o trecho no qual o rio Timbó segue a direção N-S, subparalela 

à restinga arenosa de Maria Farinha, até a sua desembocadura. A margem esquerda mostra uma 

morfologia irregular, pois corta sedimentos das formações cretáceas e neogênicas. Nela existe um 

afloramento rochoso muito perigoso à navegação, que propicia a formação posterior de um canal mais 

profundo (até 7m) e largo. A margem direita é mais baixa devido à presença dos sedimentos de 

restinga e praia. O canal principal apresenta vários bancos arenosos que em geral não constituem 

canais secundários notáveis. Nesta zona prevalecem areias quartzosas relativamente mal selecionadas, 

de média a grossa e com certo percentual de fragmentos carbonáticos (especialmente de algas) que 

aumentam em direção à foz, demonstrando a importância das marés no transporte de sedimentos 

marinhos para o estuário.  

A FIDEM (1980) mencionou ainda que os depósitos encontrados no fundo dos canais do rio 

Timbó são de modo geral formados por areias de média a grossa, enquanto que nos bancos, a areia é 

um pouco mais fina, e nas margens existem areias muito finas e lama. Este estudo salientou também 

que o tamanho médio dos grãos arenosos diminui da montante até o início da zona estuarina inferior, a 

partir de onde se verifica um aumento da granulometria em direção à zona externa, este último devido 

à contribuição do ambiente litorâneo, cujos sedimentos mais grosseiros são transportados pelas ondas 

e correntes de maré para o interior do estuário. 

 Ao longo da década de ’80, outros estudos foram realizados na área do estuário do rio Timbó, 

como o da FIDEM (1981), que propôs um ordenamento do uso do solo, articulando a estratégia de 

ocupação racional do espaço com a integração social, dando ênfase à implantação de atividades de 

lazer e turismo; Barros-Franca et al. (1984), que abordou a composição do fitoplâncton, e Saraiva 

(1985), que observou os efeitos da poluição atmosférica sobre o gastrópodo Littorina angulifera, 

habitante dos mangues locais. Em sua pesquisa sobre poluição marinha no Brasil, Tomasi (1987) 

destacou que, à época do estudo, a região estuarina do Timbó estava na iminência de ser afetada pelo 

processo de urbanização que ali se instalava de modo relativamente rápido. Numa coletânea de 

trabalhos publicados em 1989 pelo Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de 

Pernambuco, sobre aspectos planctônicos das águas do estuário do rio Timbó, Silva-Cunha et al. 

dedicaram-se à taxonomia e ecologia, Koening & Eskinazi-Leça à densidade e fracionamento, e Silva 

à produtividade fitoplanctônica. Na mesma publicação, Nascimento-Vieira & Sant’Anna (1989) 

estudaram a composição do zooplâncton, e Costa & Macedo (1989), a hidrologia do estuário. Estes 

aspectos também foram analisados por Grego (2004), que os comparou com dados pretéritos. 

Na década de ’90, Amaral et al. (1990) analisaram a evolução da costa pernambucana entre as 

desembocaduras do rio Timbó e do canal de Santa Cruz, com base em fotografias aéreas e 

ortofotocartas de 1949, 1970 e 1988, demonstrando uma clara alteração no traçado da linha de costa, 

como, por exemplo, a progradação da restinga de Maria Farinha em cerca de 340m, neste período. 

Esta progradação tem provocado migração do canal do rio Timbó para o norte. Assim sendo, o fluxo 

fluvial, migrando para o norte, erode sua margem oeste e deposita os sedimentos à jusante. Ainda 
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nesta década, Bem (1996) destacou as características ambientais de toda a área estuarina do rio Timbó, 

enfatizando seus aspectos naturais, potenciais e antrópicos.  

No presente século, Cabral (2001) efetuou um diagnóstico sócio-cultural e ambiental da região 

do rio Timbó, através da caracterização das formas de uso do espaço, da obtenção de dados sócio-

culturais dos habitantes ribeirinhos e da identificação dos principais tipos de intervenções antrópicas 

na área. Souza (2004) comparou perfis geomorfológicos da praia oceânica da restinga de Maria 

Farinha correspondentes a 1999 e 2004, identificando grande mobilidade de sedimentos no sentido 

sul-norte, ocasionados pela deriva litorânea que, ao encontrar a descarga do rio, acelera o processo de 

sedimentação e conseqüente assoreamento a leste da foz do rio Timbó, no pontal de Maria Farinha. O 

autor enfatizou também o fato de que recentemente a área está sendo periodicamente dragada para 

reduzir os problemas de assoreamento do rio. Barros et al. (2005) afirmaram que, na plataforma 

continental interna norte do Estado de Pernambuco, o rio Timbó e o canal de Santa Cruz influenciaram 

na sedimentação arenosa pretérita da região e que esta influência permanece nos dias atuais.  

 

1. 4. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DA ÁREA 
 

 Diversas características geomorfológicas das regiões costeiras são influenciadas pelo conjunto 

de fenômenos que caracterizam o clima incidente, como o grau de intemperismo, de erosão e de 

transporte de detritos até a linha de costa. A faixa costeira abrangida pelo estuário do rio Timbó 

encontra-se sob um clima As’, conforme a classificação proposta por Köppen em 1900, sendo, 

portanto, quente e úmido com chuvas de outono-inverno distribuídas de março a agosto. A 

pluviosidade média anual é de aproximadamente 1.500mm, sendo que, de abril a julho, ocorre o 

período mais chuvoso, com 70 a 75% do total de chuvas anuais. O período seco ocorre de setembro a 

fevereiro, normalmente com precipitação mensal abaixo de 100mm. Este tipo climático também é 

chamado de pseudotropical (Andrade, 1968) porque a maior densidade de precipitação pluvial 

acontece num período contrário ao encontrado em climas tropicais típicos.  

 As médias anuais de temperatura atmosférica são de 26oC e a amplitude térmica é de 3oC. 

Fevereiro é o mês mais quente, com cerca de 27oC. Os meses considerados mais frios são os de julho e 

agosto, embora apresentem temperaturas médias em torno de 24oC. De acordo com Bigarella (1972), a 

circulação atmosférica ao longo do litoral brasileiro é influenciada por massas de ar originárias na 

célula de alta pressão do Atlântico Sul e pelo avanço semiperiódico de massas de ar de origem polar. 

Os ventos alísios de sudeste e leste que sopram no decorrer do ano nas zonas costeiras do norte e 

nordeste do Brasil têm origem no norte e oeste do Atlântico Sul, quando a célula de alta pressão sopra 

em direção ao Equador (Figura 2).   
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Figura 2: Elementos básicos da circulação atmosférica que afeta as zonas costeiras leste e nordeste do Brasil 
(adaptado de Dominguez et al., 1994). 
 

Pernambuco tem sua faixa costeira caracterizada por baixas pressões atmosféricas e ventos 

alísios com velocidades médias variando de 6,1 a 9,3 nós (3,1 a 4,7m/s) oriundos de leste-sudeste nos 

meses de abril a setembro, e de leste-nordeste de outubro a março (Cavalcanti & Kempf, 1970). Na 

área do estuário do rio Timbó preponderam os ventos alísios com velocidade média de 2,5m/s, 

constituintes da massa equatorial atlântica e de brisas marinhas (Nimer, 1979). 

  À época do descobrimento do Brasil, a mata Atlântica cobria todo o litoral pernambucano 

sendo rica em espécies como o pau-brasil (Caesalpinia echinata), o visgueiro (Parkia pendula), 

mamanjuba (Slonga obtusifolia), manguba (Pseudobombax sp.) e urucuba (Virola gardneri; CPRM, 

2001). Atualmente, em território nacional apenas 7,84% da área do bioma original ainda preservam 

suas características originais (Schäffer & Prochnow, 2002). Esta vegetação, que havia se desenvolvido 

sobre rochas cristalinas e sedimentos da Formação Barreiras, foi substituída em Pernambuco pela 

monocultura canavieira (MMA, 2000). A área correspondente ao estuário do rio Timbó possui relictos 

de mata Atlântica, assim como ecossistemas associados compostos por coqueirais (Figura 3), 

vegetação de praia, de restingas e de terraços litorâneos, além de manguezais, mostrando uma 

vegetação tropical banhada por águas com aproximadamente 26oC de temperatura (Barros, 2003). 

Nesse aspecto, a vegetação proporciona uma rica e diversificada estrutura paisagística que mais 

valoriza o estuário do rio Timbó.  
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Figura 3: Os extensos coqueirais na desembocadura do rio Timbó (foto da autora em março de 2006). 
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2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
 

 Segundo Lima Filho (1996; 1998) e Barbosa (2004), o lineamento de Pernambuco divide a 

faixa costeira pernambucana em duas bacias sedimentares com características geológicas bem 

diferentes: ao sul, a Bacia de Pernambuco e ao norte, a Bacia da Paraíba. A área estuarina do Rio 

Timbó está localizada nesta última bacia, se desenvolvendo sobre um embasamento a profundidade de 

aproximadamente 400m (FIDEM, 1980). A partir do embasamento proterozóico, a Bacia da Paraíba 

apresenta um preenchimento sedimentar composto pelas formações Beberibe, Itamaracá, Gramame, 

Maria Farinha e Barreiras (Mabesoone & Alheiros, 1988; Figura 4).  
 

 
Figura 4: Coluna estratigráfica da Bacia da Paraíba (Barbosa, 2004).  
 

O Rio Timbó e seus afluentes cortam todas as unidades estratigráficas conhecidas na Bacia da 

Paraíba, com exceção da Formação Itamaracá (Tabela 2; Figura 5).   
 
Tabela 2: Distribuição espacial das unidades geomorfológicas e geológicas presentes na área estudada, conforme 
o mostrado na Figura 5. 

Unidades geológicas e geomorfológicas Percentual 
Sedimentos flúvio-lagunares   7,33 
Sedimentos de mangues 17,15 
Terraços holocênicos 12,39 
Terraços pleistocênicos               1,22 
Formação Barreiras 23,59 
Formação Maria Farinha   2,50 
Formação Gramame 23,38 
Formação Beberibe 12,44 
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2.1. FORMAÇÕES GEOLÓGICAS 
 

A Formação Beberibe é composta predominantemente por arenitos de idade 

coniaciana?/santoniana (K. Beurlen, 1967a, 1967b), mostrando para o topo clásticos gradacionalmente 

mais finos, ainda que na base ocorram alguns níveis argilosos entre os arenitos conglomeráticos, 

depositados em ambiente flúvio-lacustre (Mabesoone & Alheiros, 1988). Esta formação está assentada 

de forma discordante sobre o embasamento cristalino, que é formado por rochas graníticas e 

metassedimentares. 

A Formação Itamaracá é constituída por arenitos calcíferos, carbonatos com siliciclásticos e 

folhelhos, apresentando no topo níveis fosfáticos, mostrando estratificação indistinta e grande 

quantidade de moldes de conchas de moluscos de origem marinha e idade campaniana (Barbosa, 

2004). A Formação Itamaracá ocorre sobre os arenitos da Formação Beberibe, interdigitando-os nas 

regiões mais proximais da bacia. Para Kegel (1955), os arenitos da Formação Beberibe compunham a 

base da Formação Itamaracá.  

Os estratos da Formação Gramame, cuja deposição é relacionada a uma fase marinha 

transgressiva ocorrida no Maastrichtiano, são observados logo acima. Esta unidade está representada 

por margas, calcários margosos, margas calcárias, calcários arenosos e calcários muito arenosos, 

bastante fossilíferos (Gadi, 1993).  

A Formação Marinha Farinha está sobreposta à Formação Gramame e apresenta calcários 

detríticos com intercalação de níveis argilosos, tornando-se mais quartzosos e dolomíticos em direção 

ao topo (Oliveira, 1978). É muito fossilífera e tida como de idade paleocênica. 

Recobrindo estas formações cretáceas e terciárias, encontram-se as camadas areno-argilosas 

pouco consolidadas da Formação Barreiras (Figura 6), de idade plio-pleistocênica, depositadas em 

terraços marinhos e manguezais. E cobrindo parcialmente estas formações geológicas estão os 

depósitos do Pleistoceno e Holoceno (Suguio et al., 2005), que ocupam grande parte da planície 

costeira.  
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Figura 5: Mapa da área estudada mostrando unidades geológicas e feições geomorfológicas (FIDEM, 2001).  
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Figura 6: Exposição da Formação Barreiras no estuário médio do Rio Timbó (foto da autora em março de 2006). 
 
 

2.2. GEOLOGIA DO PLEISTOCENO E HOLOCENO 
 

Na conformação da costa brasileira, a variação relativa do nível do mar naturalmente 

condicionou a deposição de sedimentos neogênicos. O modelo de evolução paleogeográfica sugerido 

por Martin et al. (1979) tem sido utilizado com relativa precisão em toda a costa leste brasileira, 

inclusive a pernambucana, com alguma restrição. Neste modelo, distinguem-se três eventos 

transgressivos, conhecidos informalmente como transgressão mais antiga, penúltima transgressão e 

última transgressão.  

De acordo com Martin et al. (1979), após a deposição da Formação Barreiras, sob condições 

de clima semi-árido no Eopleistoceno, ocorreu uma transgressão (a mais antiga) sob clima mais 

úmido, ocasionando a formação das atuais falésias costeiras. Posteriormente, sob as mesmas condições 

de clima semi-árido, ocorreu a sedimentação de leques aluviais, seguida por outra transgressão (a 

penúltima), há cerca de 120 000 anos, que erodiu os depósitos continentais anteriores. Como efeito da 

regressão marinha subseqüente, formaram-se os terraços marinhos superiores. Há cerca de 5 100 anos, 

ocorreu a última transgressão marinha, escavando os depósitos anteriores. Da regressão seguinte, 

decorreu a formação dos terraços marinhos inferiores.  

Os depósitos pleistocênicos e holocênicos no nordeste brasileiro permitem a visualização de 

diferentes unidades fisiográficas originadas em ambientes de sedimentação continentais, marinhos e 
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transicionais, com características sedimentológicas e geomorfológicas próprias. Estas unidades, como 

mencionadas anteriormente, são os terraços marinhos, depósitos flúvio-lagunares, de manguezais e de 

praias, e rochas de praia (beachrocks). 

Terraços marinhos correspondem a trechos comumente subparalelos à linha de costa, com o 

topo plano e um rebordo íngreme, livre das investidas do mar, permanecendo enxutos mesmo quando 

ocorrem as marés mais altas. Estes depósitos formam cordões litorâneos que indicam antigas linhas de 

costa. As oscilações do nível do mar durante o Neogeno propiciaram a formação de dois planos de 

terraços marinhos na planície costeira pernambucana, que são os terraços pleistocênicos, com cerca de 

120 000 anos, e os terraços holocênicos, com aproximadamente 5 100 anos (Figura 5). 

Os terraços marinhos pleistocênicos ocorrem na porção mais interna da planície costeira, 

apresentando-se descontínuos e de forma alongada, ainda que irregular. Deste modo, sua largura é 

variável, mostrando em média 500 a 1000m, atingindo 4 a 6m de altitude acima do nível do mar 

(Nascimento et al. 2005). São formados por areias quartzosas de granulometria média a grossa, com 

grãos sub-arredondados a arredondados, e seleção regular (Alheiros et al., 1995). Variam da cor 

branca para cinzenta à medida que aumenta a profundidade, tornando-se, na base, um arenito 

compacto amarronzado, em conseqüência da ação dos ácidos húmicos (Alheiros & Ferreira, 1991). 

Em sua maior parte, são ocupados por habitações ou utilizados como fonte de material para a 

construção civil.  

Os terraços marinhos holocênicos foram desenvolvidos na última transgressão marinha, que 

erodiu parcialmente os terraços pleistocênicos, dos quais se distinguem pela altitude, por feições 

texturais e presença de conchas de moluscos, preservadas devido à ausência de ácidos húmicos. São 

formados por areias quartzosas inconsolidadas de cores claras, com granulometria de média a grossa, e 

grãos arredondados a sub-arredondados. Estes terraços preenchem a porção externa da planície 

costeira em forma de corpos alongados relativamente contínuos e subparalelos à linha de costa. De 

acordo com Nascimento et al. (2005), apresentam cerca de 1 a 3m de altitude acima do nível do mar, 

possuindo uma largura variável entre 0,5 a 1km. Atualmente são alvos de intensa ocupação 

imobiliária.  

Os depósitos flúvio-lagunares formam planícies razoavelmente contínuas ou terraços isolados 

no sopé das formações Barreiras e Gramame, na porção interna da planície costeira. Exibem em geral 

uma direção perpendicular à direção da linha de costa (Manso et al, 1992), sendo compostos por areias 

finas a grossas e até siltes argilosos, com diferentes graus de compactação. Geralmente, oferecem 

solos propícios à agricultura, ainda que também forneçam material para a construção civil. 

Atualmente, na área em estudo, têm sido também atingidos pela expansão imobiliária. 

 Os depósitos de manguezais estão formados essencialmente por materiais síltico-argilosos 

misturados a restos vegetais e grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. Estão 

situados nos locais mais baixos, expostos às oscilações diárias do nível do mar possuindo, deste modo, 

significativa salinidade no solo, o que promove o desenvolvimento de uma vegetação extremamente 
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adaptada a estas condições peculiares. Os depósitos de manguezais ocorrem predominantemente na 

faixa litorânea até cerca de 5 a 7km da costa, para o interior do continente, sendo constituídos por 

sedimentos argilosos recentes de coloração escura. Os depósitos de manguezais nos canais do estuário 

do Rio Timbó, ao sul da ilha de Itamaracá, são compostos por areias de granulometria de média a 

grossa, enquanto que os bancos são formados por areias um pouco mais finas (FIDEM, 1977). 

Os depósitos de praias são encontrados na porção mais externa da planície costeira, 

representando os sedimentos da estreita faixa de praia em constante movimento pela ação de ondas, 

marés e correntes de deriva litorânea. Comumente esta faixa mostra uma ligeira inclinação no sentido 

do mar. Apesar de haver em território brasileiro praias formadas por cascalhos, seixos e elementos 

mais finos do que as areias (Christofoletti, 1980), na área estudada ocorrem somente praias arenosas, 

formadas por areias quartzosas bem selecionadas, inconsolidadas, sofrendo contínuo retrabalhamento 

pela dinâmica marinha.  

De modo geral, beachrocks, também conhecidos como rochas de praia, são entendidos como 

corpos rochosos naturais cimentados por carbonato de cálcio entre as latitudes de 35oN e 35oS 

(Chaves, 1996). Estas rochas de praia formam linhas quase contínuas subparalelas à costa, sendo 

indicadoras da posição de linhas de costa pretéritas, quando o nível do mar encontrava-se abaixo do 

atual. Segundo Mabesoone (1964), os beachrocks pernambucanos consistem de areias com 20% a 

80% de quartzo, sendo o restante constituído de fragmentos carbonáticos, principalmente de moluscos 

e algas. Recifes orgânicos podem desenvolver-se sobre estas bases de arenito, com 1 a 4km de 

extensão, como ocorre ao longo da costa da praia de Maria Farinha. Os recifes desempenham 

importante papel na proteção das áreas costeiras, uma vez que atenuam a ação erosiva do mar 

(amortecem o impacto das ondas sobre a costa) e influem na distribuição dos sedimentos, 

conseqüentemente alterando a morfologia costeira.  

 

2.3. GEOMORFOLOGIA DA ÁREA 
 

Quanto à geomorfologia da área estuarina do Rio Timbó, sobressaem duas grandes feições 

geomorfológicas: superfícies de tabuleiros e a planície costeira. De acordo com a FIDEM (1980), na 

porção ocidental da área do Rio Timbó, o contato entre estas duas feições é relativamente brusco, 

causando fortes declividades. Em contrapartida, na parte oriental da área, dominam declividades 

suaves (zonas de transição) entre uma superfície e outra.   

As superfícies de tabuleiros, também conhecidas como baixos platôs costeiros ou tabuleiros 

costeiros, ocorrem de forma descontínua ao longo do litoral brasileiro, desde o Rio de Janeiro até o 

Pará, possuindo em média cotas entre 40 e 100m, e larguras inferiores a 20km (Sá, 1998). Na área 

abrangida pelo Rio Timbó, a superfície de tabuleiros apresenta cotas decrescentes de oeste (80-60m) 

para leste (40-30m), estando levemente inclinada (1 até 4m/km) para o mar (FIDEM, 1980). A 

declividade das encostas, os altos índices de precipitação pluviométrica litorânea e sua constituição 
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areno-argilosa favorecem a ação do intemperismo e o deslocamento de grandes massas sedimentares 

que provocam o acúmulo de material detrítico no sopé das superfícies de tabuleiros, formando as 

chamadas rampas de colúvio. Na área em apreço, as superfícies de tabuleiros cobrem sedimentos 

carbonáticos das formações Gramame e Maria Farinha, mostrando uma superfície plana ou 

suavemente ondulada, e leve inclinação em direção ao mar (Figura 7; Tabela 3). 

 
Tabela 3: Distribuição espacial das feições geomorfológicas da área estudada, conforme o representado na 
Figura 7. 
 

Feições geomorfológicas Percentual 
Baixio de maré 17,01 
Colinas cretáceas 38,09 
Planícies aluvionares   7,30 
Tabuleiros  24,08 
Terraços marinhos inferiores 12,31 
Terraços marinhos superiores   1,21 

 
 
Os diversos fatores que atuam na planície litorânea, tais como a dinâmica dos processos 

costeiros, variações climáticas e do nível do mar, favorecem o desenvolvimento de um ambiente 

complexo que se reflete em compartimentos geomorfológicos peculiares. Na costa pernambucana, a 

planície costeira mostra-se como uma unidade geológico-geomorfológica de grande diversidade, 

expondo terraços, baixios de maré, flechas litorâneas e beachrocks (Manso et al., 1992). Coutinho et 

al. (1994) diferenciaram três setores fisiográficos na faixa litorânea de Pernambuco: um Norte, entre o 

Rio Goiana e Olinda; um Central, entre esta cidade e Cabo de Santo Agostinho; e um Sul, entre esta e 

o extremo sul do Estado. O estuário do Rio Timbó está incluído no setor Norte, caracterizado pelo 

litoral pouco recortado e amplo desenvolvimento de terraços-tabuleiros, e por uma planície costeira 

estreita com manguezais, recifes e praias arenosas. 

Os terraços superiores, de acordo com Martin et al. (1979), formaram-se após a deposição da 

Formação Barreiras quando houve a penúltima regressão marinha na área, expondo depósitos de 

origem continental. Muitos deles, com seus terrenos planos se encontram recortados por restingas e 

arroios, chamados localmente de maceiós. Atualmente, estão densamente ocupados pelo 

desenvolvimento urbano, com conseqüente contaminação dos recursos hídricos por esgoto e lixo, 

aterros e exploração de material para construção.  

Os terraços inferiores são resultantes da última regressão marinha, apresentando uma 

geometria mais regular do que a dos terraços superiores. Segundo Domingues et al. (1990), este 

conjunto de terraços com altitudes variando de 1 a 5m acima da preamar atual, dispõe-se quase que 

continuamente ao longo da zona costeira. São mais externos do que os terraços mais altos, 

constituindo faixas alongadas de largura variável, na maioria das vezes apresentando bem delineadas 

cristas de cordões litorâneos na superfície, bastante próximos entre si. Nas cavas existentes entre estes 
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cordões há pequenas lagunas ou riachos que separam os terraços marinhos superiores dos inferiores. 

Atualmente, estes terraços também estão intensamente explorados pela especulação imobiliária.  

 Os baixios de maré são encontrados nos trechos litorâneos com gradiente de declividade nulo, 

sendo subordinados à ação das marés. São ambientes propícios à sedimentação flúvio-marinha, 

apresentando sedimentos síltico-argilosos com considerável quantidade de matéria orgânica. Os solos, 

sob o fluxo constante das marés, possuem expressivo teor de salinidade, colaborando para a formação 

de manguezais, que, em contrapartida, os enriquecem com matéria orgânica como, por exemplo, restos 

de madeira e fragmentos de conchas. Pequenas salinas naturais, imersas apenas na maré alta, podem 

ser localizadas entremeadas nesses baixios de maré ou entre eles e alguns terraços marinhos, evitando 

o desenvolvimento da vegetação de mangue. 

Flechas e cordões arenosos podem formar-se em áreas litorâneas, como exemplifica a restinga 

de Maria Farinha. Segundo Amaral et al. (1990), antigos alinhamentos destes cordões são observados 

em alguns terraços marinhos inferiores, em geral de direção N-S. São constituídos pela deposição de 

material em suspensão trazido por águas fluviais, onde a foz do rio se encontra com as correntes 

marinhas, causando um “efeito de molhe”. Permanecendo um saldo positivo da sedimentação, são 

formadas primeiramente feições similares a flechas e cordões arenosos, dispostos subparalelamente à 

linha costeira. Com o passar do tempo e o desenvolvimento destes depósitos, poderão formar-se 

restingas e lagunas costeiras. 

Os beachrocks encontrados no litoral de Pernambuco são feições recifais lineares compostos 

por arenitos carbonáticos e ferruginosos acrescidos por construções coralíneas e algálicas (Branner, 

1904). Afloram na maré baixa, embora alguns possam ser continuamente observados um pouco acima 

do nível médio do mar. A mistura de águas doces e salgadas, a lixiviação, a litificação subaquática e a 

atuação metabólica de algas e/ou bactérias são alguns dos fatores responsáveis pela sua cimentação. 

Os gêneros de corais mais abundantes no litoral de Pernambuco são Millepora, Mussismillia, Porites, 

Siderastrea, Agaricia e Favia, e as algas calcárias são representadas pelos gêneros Halimeda, 

Lithothamium e Melobesiae (Chaves, 1996). Ao longo da praia de Maria Farinha são encontrados uns 

poucos beachrocks com construções recifais orgânicas.  
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Figura 7: Mapa geomorfológico da área estudada, onde beachrocks não estão representados (FIDEM, 2001). 
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3. HIDROGRAFIA E OCEANOGRAFIA 
 

 Por este estudo enfocar as condições sedimentológicas de um estuário, aspectos referentes às 

condições hidrográficas e oceanográficas atuantes no local da foz do Rio Timbó são importantes de 

serem considerados, assim como o material em suspensão trazido pelas águas, pois correspondem à 

principal fonte dos depósitos formados na região. 

Bacia hidrográfica pode ser definida como uma área topograficamente drenada por um sistema 

de cursos de água através do qual toda a vazão efluente é descarregada através de uma simples saída 

(Villela & Mattos, 1975). A bacia hidrográfica também pode ser chamada de bacia de drenagem ou 

bacia contribuinte de um curso de água, correspondendo à área receptora da precipitação pluvial que 

alimenta parte ou todo o escoamento do curso de água e de seus afluentes (Wilken, 1978). Os limites 

de uma bacia hidrográfica são definidos pelos divisores de água ou espigões que a separam de bacias 

adjacentes. 

 

3.1. CONDIÇÕES HIDROGRÁFICAS DO RIO TIMBÓ 
 

Pernambuco, como outros Estados brasileiros, possui bacias hidrográficas drenadas por um rio 

principal ou por um grupo de pequenos rios litorâneos (GL). Na parte norte da região metropolitana de 

Recife, há duas bacias formadas por grandes rios (Rio Goiana e Rio Capibaribe) e duas constituídas 

por grupos de rios litorâneos menores, denominados GL-1 e o GL-2. A área pesquisada integra a bacia 

hidrográfica GL-1 que compreende um conjunto de sete sub-bacias: do Rio Arataca, do Rio Botafogo, 

do Rio Jaguaribe, do Rio Igarassu, do Rio Timbó, do Rio Paratibe e do Rio Beberibe, todos situados 

integralmente em áreas que apresentam precipitações pluviométricas bem distribuídas, o que os torna 

rios perenes desde a nascente até a foz (CONDEPE, 1980). 

A sub-bacia do Rio Timbó ocupa 32,5% da superfície do município de Abreu e Lima, 25,7% 

de Paulista e 7,7% do município de Igarassu, totalizando cerca de 9 296ha de extensão, ou 6,8% da 

superfície do litoral norte do Estado (CPRH, 2001). Ainda segundo esta entidade, a rede hidrográfica 

do Rio Timbó limita-se ao norte com a sub-bacia do Rio Igarassu e a microbacia do Rio Engenho 

Novo; ao sul, com a sub-bacia do Rio Paratibe; a oeste, com a junção das bacias dos rios Igarassu e 

Paratibe; e a leste, com microbacias da planície costeira, geralmente formadas por arroios que surgem 

na encosta dos tabuleiros ou terraços. Encontra-se entre as coordenadas de 7o30’ e 8o05’S, e 34o45’ e 

35o10’W. Na sub-bacia do Rio Timbó o uso e ocupação do solo estão caracterizados pela 

preponderância de policultura e granjas, seguidas do uso urbano e industrial CPRH (2001). 
 

3.2. MATERIAL EM SUSPENSÃO 

 

 Os   cursos  de  água  transportam   materiais  sob  as mais  diferentes  formas:  os  de  maiores  
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dimensões por arrasto ou saltação, e os mais finos por suspensão, sendo estes transportados a maiores 

distâncias, acabando por atapetar o assoalho oceânico próximo a áreas emersas. O material em 

suspensão transportado por correntes aquáticas corresponde ao material particulado não dissolvido que 

fica suspenso no corpo d’água, sendo formado por substâncias inorgânicas e orgânicas, incluindo-se aí 

os organismos planctônicos (fito- e zooplâncton).  

Freqüentemente, as águas estuarinas são muito turvas em virtude da grande quantidade de 

material particulado em suspensão, de modo especial, silte e argila. Segundo Hartmann & Harkot 

(1990), a qualidade do meio hídrico para a produtividade biótica decresce com o aumento da turbidez 

da água, pois há diminuição da penetração de luz solar na coluna de água, indispensável para a 

realização da fotossíntese pelos organismos produtores primários. Também a exagerada presença de 

partículas (sais, cristais, dejetos urbanos, etc.) no meio líquido acarreta o aumento na temperatura das 

águas por acréscimo de absorção calórica, com conseqüente desequilibro ecológico. 

No estuário do Rio Timbó, Grego (2004) verificou que a concentração do material em 

suspensão não mostra um padrão sazonal definido, pelo menos no período de observação do estudo, 

que foi de outubro de 2002 a julho de 2003. Entretanto, a autora observou que durante a maré cheia os 

teores são mais elevados no período chuvoso (maio, junho, julho), e que na maré vazante, as maiores 

concentrações ocorrem no período seco (outubro, novembro, dezembro). Há um gradiente crescente 

em direção à porção interna do estuário (zona de confluência), indicando que durante a baixa-mar, 

também há diferenças na distribuição espacial do material em suspensão, atingindo um máximo de 

29,6mg.L-1 no estudo de Grego (2004). Porém, durante a preamar não foi observada esta variação, 

geralmente ficando as maiores concentrações na porção intermediária do estuário. Ainda segundo esta 

autora, a maior quantidade de biomassa fitoplanctônica foi notada nos meses de novembro e 

dezembro. 

 

3.3. CONDIÇÕES OCEANOGRÁFICAS NA ÁREA 
  

Diversos parâmetros marinhos, por influenciar sobremaneira os processos que ocorrem em 

zonas costeiras, podem ser considerados num estudo sobre a sedimentação estuarina, de modo que 

serão abordadas neste sub-capítulo as seguintes variáveis oceanográficas, sempre as relacionando à 

região onde se localiza a foz do Rio Timbó: regime de marés, regime de ondas, ventos, correntes 

litorâneas, salinidade e temperatura. 

As marés constituem um fenômeno resultante da atração gravitacional exercida pela Lua sobre 

a Terra e, em menor escala, da atração gravitacional exercida pelo Sol sobre a Terra. Devido à 

oscilação periódica do nível do mar inerente a sua existência, as marés constituem-se em importantes 

agentes da dinâmica marinha e um dos fatores determinantes na geomorfologia de áreas costeiras 

(Hayes, 1975). As marés variam principalmente em função da fase lunar, da latitude, estação do ano, 

forma da linha de costa, tamanho e profundidade da bacia oceânica. Estas mudanças cíclicas podem se 
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repetir num período de 12h (maré semidiurna), 24h (maré diurna) ou períodos variáveis (maré mista), 

sendo então também denominadas de ciclo de marés ou ondas de marés. 

Hayes (1979) propôs uma classificação de marés, na qual se distinguem: micromarés (0-1m), 

mesomarés fracas (1-2m), mesomarés fortes (2-4m); macromarés fracas (4-5m) e macromarés (>5m). 

Souza et al. (2005) subdividiu a costa brasileira em vários setores (Figura 8), com diferentes regimes 

de marés. Segundo Wolasnki et al. (2006) a deposição e a exportação de sedimentos finos têm sido 

bem documentadas em estuários sob regime de micro e mesomarés, ao contrário dos estuários sob 

influência de macromarés, que recebem maior quantidade de sedimentos finos costeiros através das 

investidas da maré cheia. 

Na área onde se encontra o estuário do Rio Timbó, assim como na costa pernambucana em 

geral, as marés que incidem são as mesomarés, dominadas por ondas e sob a ação constante dos ventos 

alísios. Conforme Porto Neto (1998), ocorrem marés semidiurnas com um ciclo de vazante e preamar 

que se reproduz duas vezes ao dia, obtendo uma variação máxima de 1,8m de amplitude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: A costa b ão (Souza et al
2005). 

rasileira mostrando os regimes de marés predominantes atuantes em cada regi ., 

  

O regime de ondas representa a mais importante variável indutora dos processos costeiros de 

curto e médio prazo, sendo responsável pelo transporte de sedimentos nos sentidos longitudinal e 

transversal à linha de costa. A energia e a magnitude das ondas e a recorrência das tempestades 

influenciam diretamente os processos de erosão e acumulação na interface continente-oceano e no 
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fundo marinho (Cunha & Guerra, 1998). Em regiões costeiras, a energia das ondas diminui e elas 

podem sofrer difração devido à interação com o fundo do mar e com outras feições topográficas, como 

recifes, barras, ilhas, promontórios, diques, etc. O ângulo que as ondas fazem com a linha de praia 

pode originar correntes de retorno, que suspendem os sedimentos de fundo e os levam para além da 

zona de arrebentação das ondas.  

 As ondas incidentes no porto de Suape, região metropolitana de Recife, e, portanto, 

relacionadas à área do estuário do Rio Timbó, medidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Hidroviárias (INPH) no período de 1980-1984, são geradas principalmente por influência de ventos 

locais, com menor ocorrência daquelas originadas a maior distância da costa. Este tipo de ondas, 

oriundas do cinturão tempestuoso subpolar do Atlântico Sul e vindas de SE, predominam ao longo da 

costa oriental brasileira, incluindo assim Pernambuco em seus domínios (Davies, 1980). Em mar 

aberto, estas ondas de direção E-SE, associadas a ventos de mesma direção, têm uma altura média de 1 

a 1,5m e períodos de 5 a 7m/s, prevalecendo durante todo o ano (Dominguez et al., 1992). Com 

relação às ondas que incidem diretamente no litoral norte de Pernambuco, Suhayda et al. (1977) 

encontraram a altura média anual de 0,40m e período de 7,5m/s. 

 Os ventos no litoral de Pernambuco exibem três sentidos dominantes: SE, NE e E-W. Os mais 

intensos e habituais são os primeiros, que levam as águas superficiais no sentido de Sul para Norte, 

causando concomitantemente um notável processo de deslocamento sedimentar subparalelo à costa. 

Quando os ventos mudam para o quadrante NE tornam-se mais brandos e as correntes se invertem, 

acarretando um transporte sedimentar menos efetivo. 

 Na costa setentrional brasileira a circulação oceânica é influenciada pela Corrente Norte do 

Brasil (ou também Corrente das Guianas). Nas demais regiões costeiras, a corrente oceânica e quente 

do Brasil, que escoa para Sul, em geral exerce maior influência com velocidade de 0,2 a 0,5m/s 

(Barreto & Summerhayes, 1975). Devido à força de Coriolis, a convergência das águas superficiais 

também se faz no sentido S-N quando sopram ventos E-W, perpendiculares ao litoral. Porém, a 

intensidade destas correntes superficiais é menor e a circulação é bem menos expressiva. No litoral 

norte de Pernambuco, os intensos e freqüentes ventos de SE transportam as águas superficiais 

marinhas no sentido de Sul para Norte, ou seja, de Recife para Itamaracá.  

 A salinidade e a temperatura das águas oceânicas ao longo da plataforma continental contígua 

à zona costeira próxima ao estuário do Rio Timbó geralmente apresentam um ciclo sazonal bem 

definido. Com relação à temperatura das águas, no verão os valores mais elevados atingem 30,8oC e 

durante o inverno alcançam valores mínimos de cerca de 25,7oC (Manso et al., 1992), confirmando a 

conhecida estabilidade térmica na coluna d’água marinha. A salinidade possui também uma variação 

sazonal bastante nítida, pois durante os períodos secos (verão) ocorrem teores mais elevados (máximo 

de 37,16) e nos chuvosos observam-se valores mais baixos (mínimo de 28,88). O aporte de águas 

doces dos rios que deságuam no litoral condiciona variações locais nestes valores. No estuário do Rio 

Timbó, segundo Grego (2004), a temperatura da água possui uma variação sazonal em ambos os 
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regimes de maré, sendo que os valores mais elevados incidem no verão. Quanto à salinidade, este 

padrão ficou mais evidente durante a maré baixa, sendo um pouco influenciado também pela 

quantidade de precipitação pluviométrica. 
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4. SISTEMAS ESTUARINOS 
 

 Na literatura científica são encontradas várias definições para o termo estuário. Todavia, a 

clássica definição de Pritchard (1955) e Camerom & Pritchard (1963) é uma das mais freqüentemente 

adotadas em Oceanografia Física: “Estuário é um corpo de água costeiro, semifechado, com uma livre 

ligação com o oceano aberto, no interior do qual a água do mar é mensuravelmente diluída pela água 

doce oriunda da drenagem continental”. 

 É possível reconhecer três setores ao longo de um estuário, considerando-o como uma 

reentrância do mar que atinge o vale de um rio até o limite de influência da maré, como definiu 

Dionne (1963): 

• estuário inferior ou marinho: com livre ligação com o oceano aberto 

• estuário médio: sujeito à intensa mistura da água do mar com a água fluvial 

• estuário superior ou fluvial: caracterizado por água doce, mas sujeito à influência diária das 

marés. 

Kjerfve (1987) propõe uma visão um pouco mais abrangente de estuário, considerando-o um 

ambiente costeiro que apresenta conexão restrita e aberta (pelo menos intermitentemente) com o 

oceano adjacente, sendo subdividido em três zonas (Figura 9): 

• costeira: região costeira adjacente que se estende até a frente da pluma estuarina 

• de mistura: onde ocorre a mistura da água doce da drenagem continental com a água do mar 

• de maré do rio: parte fluvial com salinidade praticamente igual a zero, mas sujeita à influência 

das marés. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Seção longitudinal de um sistema estuarino mostrando a zona de maré do rio (ZR), de mistura (ZM) e 
costeira (ZC) com suas características de salinidade e circulação médias. Qf indica a descarga fluvial ou vazão do 
rio (Kjerfve, 1987). 
 

O desenvolvimento de um estuário depende também da morfologia da costa e de um contexto 

eustático transgressivo, o que os torna sistemas efêmeros em escala geológica (Figura 10). Em 

períodos nos quais há transgressões (incursão das águas marinhas sobre áreas emersas) e regressões 
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(recuo de águas oceânicas das áreas emersas que antes cobriam) há o surgimento ou o 

desaparecimento de estuários (Russel, 1967).  
  

 
Figura 10: Evolução de ambientes sedimentares costeiros, inclusive de um estuário, em períodos de transgressão 
e regressão marinha (equivalente a progradação sedimentar continental; Silva, 2004). 
 

 

4.1. CLASSIFICAÇÃO DE ESTUÁRIOS 
  

Diversos sistemas e critérios de classificação de estuários foram propostos visando o 

entendimento de sua morfologia, processos, dinâmica, evolução e a comparação de diferentes sistemas 

estuarinos, como os apresentados por Stommel (1951; 1953), Pritchard (1952; 1955; 1989), Simmons 

(1955), Camerom & Pritchard (1963), Hansen & Rattray (1966), Officer (1977), Fairbridge (1980), 

Nichols & Biggs (1985), Prandle (1985), Dalrymple (1992) e Dyer (1997).  

 

4.1.1. TIPOS GEOMORFOLÓGICOS DE ESTUÁRIOS  
  

O critério de classificação com bases na configuração geomorfológica atual foi proposto por 

Pritchard (1952; 1955). Deste modo, temos quatro tipos básicos de estuários, com possíveis 

subdivisões (Figura 11): de planícies costeiras, com barras, em fiordes e tectônicos. 

Os estuários de planícies costeiras, também conhecidos como vales de rios afogados, se 

desenvolveram durante a última transgressão marinha. O fundo é preenchido por lama e sedimentos 

finos, cuja granulometria aumenta em direção à zona costeira. Exibem em geral um contorno 

subtriangular e uma razão largura/profundidade alta. Normalmente estão localizados em regiões 

tropicais e subtropicais, não excedendo a 30m de profundidade. Como exemplos, podem ser citados os 

estuários dos rios São Francisco, das Contas e Potengi, todos no litoral nordeste brasileiro. 
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 Os estuários com barras também têm sua origem vinculada a vales de rios inundados durante a 

última transgressão marinha, distinguindo-se do tipo anterior pela formação de barras sedimentares em 

frente à foz dos rios. Normalmente sua profundidade não é superior a 20-30m e a geometria da barra 

pode sofrer alterações sazonais devido às variações da descarga fluvial e de material em suspensão. 

Com seu desenvolvimento, forma-se um ambiente estuarino-lagunar, com canais e lagunas no seu 

interior. Um exemplo deste tipo de estuário é o encontrado na região de Cananéia-Iguape em São 

Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Tipos geomorfológicos de estuários segundo Pritchard (1952). 
 
 

Os estuários em fiordes estão relacionados a uma forte escavação glacial pleistocênica na 

planície costeira ou adjacências da plataforma continental. Por serem sistemas profundos, têm a razão 

largura/profundidade bastante pequena e seção transversal sub-retangular. Este tipo de estuário ocorre 

somente em elevadas latitudes (Alasca, Chile, Noruega, Islândia, etc.).  

 Os estuários de origem tectônica podem ter sido formados a partir de erupções vulcânicas, 

falhas tectônicas, tremores ou deslizamentos de terra. Neles encontram-se rias, onde o rio foi inundado 

com a elevação eustática do nível do mar, peculiares a regiões montanhosas de altas latitudes. 

 Miranda et al. (2002) mencionam também estuários morfologicamente alterados por processos 

de sedimentação recente, enfatizando os deltas, que se formam em áreas de macro ou hiper-maré, onde 
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a ação das ondas e a elevada concentração de sedimentos em suspensão propiciam o desenvolvimento 

de ilhas. 

 

4.1.2. ESTUÁRIOS DOMINADOS POR ONDAS OU MARÉS 
 

 Os estuários, por serem ambientes de alta energia, transicionais entre mares e áreas emersas, 

sofrem influências ora da descarga das águas fluviais ora das águas oceânicas. Da prevalência de um 

ou outro, temos os estuários dominados por ondas e os dominados por marés.    

 Os estuários dominados por ondas se caracterizam por alta energia na desembocadura, bem 

pronunciada na parte central e no fundo, pois a energia do rio em direção ao mar é atenuada pela 

diminuição do gradiente hidráulico (Figura 12). Esta variação de energia leva a uma estratificação das 

fácies nos depósitos proximais junto à foz do rio. Também podem ocorrer lobos de deposição mais 

distal, quando o influxo fluvial despeja sua carga em suspensão na bacia, constituindo os chamados 

deltas de cabeceira (Heerden & Roberts, 1988). Assim, apresentam em sua desembocadura deltas, 

onde são comuns ilhas barreiras que se formam em sua porção mais distal (Moslow, 1983; Dalrymple, 

1992).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Diagrama esquemático do sistema deposicional proposto para os depósitos da Formação Ipixuna, na 
porção média do rio Capim (Pará), como exemplo de estuário dominado por ondas (Santos & Rossetti, 2003). 
 
 

Os estuários dominados por marés exibem na maioria um formato de funil, sendo formados 

em áreas de macromarés ou de mesomarés com fraca energia das ondas (Figura 13). A energia das 

correntes de maré predomina na entrada do estuário, edificando barreiras largas paralelas à direção das 

correntes, que bloqueiam a energia das ondas. A estratificação fluvial é pouco perceptível, mas onde 

se localizam as barras formadas por areias de granulometria de média a grossa, ocorrem estratificações 

 



 27

oblíquas. No local de intensa energia das correntes de maré formam-se corpos arenosos finos com 

laminações horizontais e, se o local é amplo, aparecem canais anastomosados. A parte central do 

estuário mostra três zonas distintas: um trecho sub-retilíneo inferior dominado por correntes de maré; 

uma zona mediana (muito típica) com meandros submetida à influência de marés e rio, com baixa 

energia, caracterizando-se pelo depósito de point-bars com granulação fina; e um trecho sub-retilíneo 

superior dominado pelo rio, onde o aporte sedimentar segue estuário abaixo. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Estuário do rio Tejo na 
península Ibérica: um exemplo de 
estuário dominado por marés 
(Fernandes, 2005).  
 

 

 
 

 

4.1.3. ESTRATIFICAÇÃO DA SALINIDADE EM ESTUÁRIOS 
 

 A abundante diversidade de condições topográficas, climáticas e hidrodinâmicas dos estuários 

proporciona grandes diferenças nos modelos de circulação, estratificação de salinidade e processos de 

mistura. No entanto, grande parte dos estuários de planície costeira pode ter suas características 

básicas de circulação na zona de mistura determinadas qualitativamente pelo esquema de classificação 

de estratificação de salinidade proposto por Pritchard (1955): 

• Estuário tipo cunha salina: possui a razão largura/profundidade freqüentemente alta, e a 

circulação é dominada por descarga fluvial (Figura 14). A salinidade das águas superficiais 

aumenta à medida que se aproxima do mar, sendo típicos de estuários de regiões de 

micromaré. Para Stommel (1953), esta cunha salina é dinâmica procurando sempre uma 

posição de equilíbrio em resposta às alterações de descarga fluvial e da maré.  

 



 28

• Estuário parcialmente misturado: possui gradientes verticais moderados de salinidade, pois 

vórtices turbulentos no corpo d’água misturam as águas, proporcionando um aumento de 

salinidade e densidade na camada superficial (Figura 14).  

• Estuário verticalmente homogêneo: ostenta pequena estratificação salina, com o fluxo vertical 

de sal desprezível e o processo de mistura acontecendo, sobretudo em direção longitudinal 

(Dyer, 1997; Figura 14). São comumente originados em canais estreitos e rasos, forçados por 

4: Gradientes verticais de s
nais da cabeceira à desemboca

pequena descarga fluvial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 alinidade em diferentes tipos de estuário: A a D indicam posições 
longitudi dura, respectivamente (Miranda et al., 2002).   

.2. O ESTUÁRIO DO RIO TIMBÓ 
 

O Rio Timbó recebe o nome de rio Barro Branco desde sua nascente no tabuleiro do Araçá, 

unicípio de Abreu e Lima, até o município de Paulista, apresentando uma direção W-E. A partir de 

aulista, passa a ser designado Rio Timbó e sua direção muda para nordeste, até a desembocadura na 

raia de Maria Farinha (Figs.15,16 e 17). Possui como mais extensos tributários da margem esquerda 

 Rio Zumbi e o Arroio Desterro, e da margem direita os rios da Fábrica e Massapê (CPRH, 2001). 
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Além desses rios principais, há inúmeros riachos e grotões que deságuam em sentido 

proximadamente transversal. 

O Rio Timbó tem sua rede de drenagem do tipo dendrítica e apresenta quase 15km de vias 

avegáveis em preamar, com largura no baixo e médio curso variando de 250 a 300m (FIDEM, 1980). 

uando sob a influência da maré alta, exibe uma vasta superfície líquida, com profundidades mínimas 

e 2m e máximas de 8m (FIDEM, 1987). De acordo com a CPRH (1986), este rio apresenta uma 

duzida vazão estimada em cerca de 0,20m3/s, sendo seu estuário de planície costeira com influência 

ista de ondas e marés (Dalrymple et al. 1992). Segundo Costa & Macedo (1989), a foz do Rio 

imbó tem cerca de 200m de largura e a quase totalidade das águas é de procedência oceânica, 

 

Figura 15: Vista da desembocadura do Rio Timbó: à direita observa-se o pontal da praia de Maria Farinha, em 
Paulista (foto da autora em março de 2006).  
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tratando-se, portanto, de estuário bem misturado, sem estratificação de águas.  
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Figura 16: Vista da desembocadura do Rio Timbó: ao norte observa-se a Ilha de Itamaracá. Fonte: Google Earth, 
2006. 
 

 
Figura 17: Vista do Rio Timbó abrangendo suas três zonas estuarinas: ao norte é possível observar o desvio do 
fluxo fluvial nesta direção. Fonte: Google Earth, 2006.   
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5. OS MANGUEZAIS DO RIO TIMBÓ 

 

O termo manguezal está relacionado a uma diversidade de comunidades costeiras tropicais 

onde predominam espécies vegetais, arbóreas ou arbustivas adaptadas a solos com significativo teor de 

sal. Por sua vez, o termo "mangue" origina-se do vocábulo malaio, "manggimanggi" e do inglês 

mangrove, servindo para descrever as espécies vegetais que vivem no manguezal. No Brasil, os 

manguezais estão distribuídos em quase todo o litoral, do Amapá a Santa Catarina sendo sua 

variabilidade ao longo da costa brasileira descrita por Schäffer-Novelli et al. (1990) e sua localização e 

extensão mapeadas por Herz (1991). São constituídos por uma associação bastante peculiar de animais 

e plantas, que vive na faixa de intermarés das costas tropicais baixas, ao longo de lagoas, lagunas, 

estuários, deltas, e em águas salobras interiores. O ecossistema manguezal apresenta condições 

propícias à procriação de diversas espécies, atuando como maternidade, berçário e área de alimentação 

(Odum et al., 1982). 

 A estrutura e a composição biótica dos manguezais variam em função de fatores geográficos, 

hidrográficos, climáticos e edáficos, assim como da história recente do local e das atividades humanas 

possivelmente presentes. De modo geral, os vegetais e animais que vivem nos manguezais exibem 

adaptações morfológicas e fisiológicas que lhes permitem viver nesses locais extremamente 

estressantes, nos quais há grandes e periódicas variações ambientais, resultantes da mistura de águas 

doces, menos densas, com as marinhas, mais densas.  

 A flora é constituída por vegetais lenhosos pioneiros na colonização do substrato lodoso e 

salino, com adaptações altamente especializadas, como um sistema radicular que expõe raízes aéreas 

que brotam dos galhos e se dirigem para os solos, caules de diferentes aspectos e formas, 

pneumatóforos, raízes em forma de joelho, etc. (Figura 18). Algumas espécies desenvolveram nos 

troncos um parênquima esponjoso que facilita a troca de gases com outros tecidos internos e 

lenticelas; outras formas possuem pneumatóforos com a mesma função; outras, vivíparas, produzem 

propágulos que ao caírem no solo já são sementes germinadas; e há também plantas que secretam sal, 

enquanto outras têm tecidos impermeáveis aos sais nas raízes.  

Da fauna, participam alguns animais que toleram a submersão demorada nas águas e outros 

que evitam ficarem imersos, subindo e descendo das árvores conforme o movimento das marés. A 

maior parte dos vermes e crustáceos mantém pequenas bolhas particulares no fundo das galerias para 

não morrerem asfixiados. Enfim, estes animais normalmente têm ritmos fisiológicos adaptados a 

ciclos lunares, sazonais ou de monção. Entre os microorganismos, há um grande número de bactérias 

redutoras e fungos ferro- ou sulfo-oxidantes. 
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                         Figura 18: Manguezal às margens do Rio Timbó (foto da autora em março de 2006). 

 

Na zona estuarina do Rio Timbó, ocorrem grandes áreas cobertas por manguezais. Como 

outros este estuário é uma zona de elevada produtividade biológica onde, segundo Bem (1996), 

figuram como espécies vegetais mais comuns, o mangue vermelho (Rhizophora mangle), o mangue 

canoé (Avicennia schaueriana), o mangue branco (Laguncularia racemosa) e o mangue de botão 

(Conocarpus erectus). As macroalgas identificadas pertencem aos gêneros Bostrychia, Bryopsis, 

Caulerpa, Gracilaria e Sargassum. Na faixa de transição entre o manguezal e a terra firme, 

desenvolve-se a samambaia do mangue (Acrostichum sp.). O fitoplâncton das águas é constituído 

predominantemente de diatomáceas, sendo as espécies Coscinodiscus centralis, Gyrosigma balticum, 

Surirella febigerii e Chaetoceros teres as mais características do estuário.  

Nas águas estuarinas do Rio Timbó ocorre uma fauna bastante diversificada, composta em 

geral por moluscos biválvios, como o marisco (Anadara pughmani), o marisco-pedra (Anomalocardia 

brasiliana), a ostra (Crassostrea rhyzophorae) e o sururu (Mytella guyanensis), por crustáceos, como 

o siri (Callinectes sp.), o aratu-do-mangue (Goniopsis cruentata), o caranguejo (Ucides cordatus; 

Figura 19) e, naturalmente, por peixes como o linguado (Achirus sp.), o xaréu (Caranx lugubris), o 

cioba (Lutjanus apodus) e o agulha (Strongylura sp.). Geralmente, o zooplâncton dos manguezais do 

Timbó apresenta como grupo numericamente mais importante os Copepoda, com as espécies: Acartia 

lilljeborgi, Calanopia americana, Paracalanus crassirostris, Temora stylifera, Euterpina acutifrons, 

Oithona oswaldocruzi, O. hebes, Corycaeus sp, e Microsetella sp. Os Copepoda representam um 

importante elo na cadeia trófica e algumas de suas espécies são bioindicadoras de condições 

ecológicas Nascimento-Vieira & Sant’Anna (1989).   
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Figura 19: Caranguejo (Ucides cordatus). Fonte: USP, 1995. 

 

Suguio (2003) afirma que a vegetação do mangue auxilia, com suas raízes em águas 

razoavelmente profundas (aproximadamente 2m), para a deposição de sedimentos. Os manguezais são 

ainda excelentes estabilizadores da costa e formam um protetor cinturão verde que dispersa a energia 

de ventos, maremotos e tempestades em geral (Vannucci, 1999). Também são essenciais para o abrigo 

e/ou desova de muitas espécies animais que neles vivem ou que periodicamente os visitam, assim 

como para a manutenção da cadeia alimentar, através dos processos degradativos da serrapilheira e da 

retenção de nutrientes, como nitrogênio e fósforo (Nordhaus et al., 2006). As florestas de manguezais 

também são importantes para o fornecimento de matéria-prima para vários produtos, como remédios, 

álcool, adoçantes, óleos, tanino, etc. Da mesma forma, sua área de abrangência pode ser utilizada para 

atividades de turismo ecológico, educação ambiental, apicultura, piscicultura, bem como criação de 

outras espécies marinhas, além de sua principal função que é o de ser berçário de várias espécies 

vegetais e animais.  

De acordo com Cuadrado et al. (2004), o homem produz modificações nas zonas costeiras, 

podendo alterar sua geomorfologia e regime hidrodinâmico. Na área estuarina do Rio Timbó, 

sobressai a atividade pesqueira artesanal efetuada pelas comunidades ribeirinhas de baixa renda, 

sobretudo nas porções média e superior do estuário. Também pode ser observada a instalação de 

marinas, piers, restaurantes, pousadas, hotéis e casas de veraneio que modificaram as características 

paisagísticas originais da área (Figura 20). De fato, muitas são as conseqüências da interferência 

humana nos manguezais da área estudada, como aterros, desmatamento, aqüicultura, pesca predatória, 

assoreamento e, em especial, a poluição hídrica, tanto de natureza orgânica como inorgânica (Figura 

21).  
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Figura 20: Casas de veraneio instaladas na desembocadura do estuário do Rio Timbó. A margem esquerda 
mostra o distrito de Nova Cruz, Igarassu, e a margem direita mostra a praia de Maria Farinha no município de 
Paulista (foto da autora em março de 2006). 

 

 

Figura 21: Presença de resíduos sólidos em suspensão nas águas do Rio Timbó, mostrando a acentuada poluição 
em alguns trechos do estuário (foto da autora em março de 2006). 
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No entanto, a utilização sustentável do manguezal é perfeitamente viável mediante a 

realização de atividades bem planejadas que não acarretem prejuízos ou danos a este ecossistema: 

pesca esportiva e de subsistência, evitando a sobrepesca, a pesca de pós - larva, juvenis e de fêmeas 

ovadas; cultivo de ostras e de plantas ornamentais (orquídeas e bromélias); criação de abelhas para a 

produção de mel; pesquisa cientifica, assim como atividades turísticas, recreativas, e educacionais 

administradas de forma responsável.  

No estuário do Rio Timbó, a principal fonte de poluição observada na atualidade é o lançamento de 

efluentes domésticos e industriais, especialmente os advindos da exploração dos calcários das 

formações Gramame e Maria Farinha que afloram nas circunvizinhanças. Em alguns trechos do rio, 

observam-se condições de anoxia em suas águas, com valores de oxigênio dissolvido inferiores a 

0,55mg/L, o que compromete sobremaneira a fauna e flora aquáticas (Cabral, 2001).  
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

       Nesta investigação foi imprescindível o emprego de materiais e métodos específicos, capazes 

de caracterizar as condições sedimentológicas do ecossistema estuarino do Rio Timbó nos dias atuais. 

A priori, efetuou-se uma extensa pesquisa bibliográfica e um levantamento cartográfico em diversas 

fontes visando obter informações inerentes ao tema para fundamentar em termos teóricos e 

metodológicos o trabalho proposto. A documentação cartográfica que subsidiou a confecção da 

maioria dos mapas integrantes deste trabalho foi a de Nucleação Norte da FIDEM (2001), na escala de 

1:20 000, em sua forma digitalizada. 

 

6.1. LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA 
 

Devido à dificuldade de espacializar as amostras dentro da área, foram selecionados, 

aleatoriamente, 46 pontos de amostragem (Figura 22), distribuídos ao longo do Rio Timbó e seus 

principais tributários, em transectos de uma margem à outra. Estas estações foram georeferenciadas 

através do Sistema de Posicionamento Global (GPS, modelo Garmim 12). Os sedimentos superficiais 

do fundo do estuário foram obtidos em uma única etapa de campo, realizada em 9 de março de 2006, 

ao final da estação seca, com auxílio de um amostrador pontual do tipo Van Veen (busca-fundo), com 

capacidade para cinco litros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

Figura 22: Área estudada com a localização das estações de amostragem (FIDEM, 2001). 
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6.2. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 
 

Foram coletadas 46 amostras que, devidamente etiquetadas e acondicionadas em sacos 

plásticos, foram encaminhadas ao Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha (LGGM) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), para estudos texturais, morfoscópicos e 

granulométricos.   

 Para a análise granulométrica das amostras, foram utilizadas as técnicas adotadas em estudos 

similares desenvolvidos no LGGM e fundamentadas no método descrito por Suguio (1973). De início, 

o material foi seco à temperatura ambiente em bacias plásticas e depois levado à estufa para secagem a 

60oC. Em seguida, foram realizados o quarteamento manual e pesagem de 100g, sendo então as 

amostras peneiradas por via úmida em duas peneiras de malhas 2 e 0,062mm, e separadas as frações: 

cascalho, areia e lama. Depois da lavagem, as areias e os cascalhos foram colocados na estufa para 

secar a temperatura de 60oC. Após, as amostras de cascalho e areia foram novamente pesadas, 

separadamente, para definir o percentual de cada parte, inclusive o de silte e argila, obtido por 

diferença. 

A seguir, apenas a fração areia foi posta em um jogo de cinco peneiras de aço, com aberturas 

variando de 1 a 0,062mm (areia muito grossa à areia muito fina, respectivamente), e submetida à 

peneiragem mecânica no rot up (agitador de peneiras), por cerca de 10min. Dessa forma, foram 

separadas as diferentes classes arenosas, pesadas em balança até a segunda casa decimal e 

acondicionadas em sacos plásticos identificados. Segundo Ponzi (1995), as análises granulométricas 

fornecem dados que podem ser convertidos em informações gráficas ou numéricas, viabilizando a 

comparação entre amostras, descrições texturais, interpretação das condições de gênese, de transporte, 

deposição, etc. 

Ao término destas etapas, os dados obtidos possibilitaram o cálculo dos parâmetros estatísticos 

granulométricos (diâmetro médio, desvio padrão ou grau de seleção, curtose e assimetria) embasado 

na classificação de Folk & Ward (1957), com o emprego do software Anasede. Apenas as diversas 

frações arenosas (valores entre 0 a 4Φ), foram empregadas na elaboração de mapas temáticos 

referentes a estes parâmetros estatísticos (Anexo 2). Neste contexto, as frações que foram excluídas 

nesta etapa aparecem nas tabelas de distribuição espacial e nos mapas como “área bloqueada”. Com o 

intuito de fazer a distribuição faciológica dos sedimentos, foi usado o diagrama triangular proposto por 

Shepard (1954), considerando-se todas as frações, inclusive lama e cascalho. Desta forma, foram 

elaborados mapas de estimativa espacial das frações cascalho, areia e lama, das fácies texturais e dos 

parâmetros estatísticos granulométricos, utilizando-se um programa de software que permite técnicas 

de interpolação através do método Krigagem (atualmente difundido e empregado em trabalhos 

geoestatísticos). Posteriormente, os mapas de interpolação foram incorporados à base cartográfica. O 

percentual de ocorrência das diversas frações granulométricas, fácies texturais e classes dos 

parâmetros estatísticos, também foi obtido automaticamente mediante o uso de software que possui 
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um módulo o qual calcula a área de distribuição destas feições presentes nos mapas. Nestes mapas, por 

motivo de simplificação, os beachrocks não estão figurados, uma vez que não exercem influências 

significativas na disposição sedimentológica do estuário do Rio Timbó. 

Foram escolhidas duas amostras por zona estuariana (inferior, média e superior) para a análise 

das propriedades morfoscópicas (arrendondamento, esfericidade e textura superficial) e composicional 

dos grãos. A análise morfoscópica foi realizada em um volume de 10g de amostra, sendo este separado 

pelo método do quarteamento manual, de tal modo que o volume obtido constituísse uma parte 

representativa da amostra total. Para este trabalho utilizou-se uma lupa binocular. A análise 

composicional de cada amostra, foi obtida mediante a separação de 50 grãos. 

Adicionalmente, foi efetuado um reconhecimento ao esteromicroscópio dos organismos 

presentes em seis amostras, selecionadas aleatoriamente, como subsídio à interpretação da fração 

biogênica dos sedimentos. Finalmente, com base na interpretação das informações alcançadas, foram 

redigidas as diversas considerações e conclusões. 
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7. RESULTADOS 
 

 Em um estuário, as partículas depositadas ou em circulação são oriundas de áreas continentais 

ou de regiões marinhas adjacentes, sendo que a provisão de sedimentos pela deriva litorânea e pelo 

oceano aberto ocorre simultaneamente à retenção de grande parte dos sedimentos fluviais (Suguio, 

2003). Uma vez que as áreas estuarinas são ambientes de ativa sedimentação, os resultados obtidos 

neste estudo auxiliaram na visualização da distribuição espacial dos sedimentos no estuário do Rio 

Timbó para permitir um melhor conhecimento sobre a evolução sedimentológica deste estuário. 

As coletas foram superficiais (até cerca de 25cm) em 46 pontos de amostragem, sendo as 

amostras submetidas à análise granulométrica (Anexos 1 e 2). Nos resultados aqui discutidos, é 

adotada a classificação da FIDEM (1980) relativa às três zonas de estuário do Rio Timbó, para melhor 

entendimento da distribuição das diferentes fácies e feições sedimentares. 

 

7.1. DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA 
 

As análises granulométricas efetuadas nas 46 amostras coletadas permitiram distinguir as 

seguintes frações sedimentológicas: 

• cascalho: parte mais grossa, cuja granulometria é superior a 2mm (-1Φ) 

• areia: com granulometria que varia entre 2 e 0,062mm (0 a 4Φ), 

• lama: sedimentos mais finos, com granulometria inferior a 0,062mm (> 4Φ).  

 

A fração cascalho é identificada em todo o corpo estuarino em geral com percentual inferior a 

3%. Todavia, um valor médio entre 3 a 10% é possível ser encontrado ao longo do estuário inferior e 

superior. Os percentuais mais significativos (>10%) foram localizados no estuário médio, sujeito à 

intensa mistura da água do mar com a água fluvial (Fig.23). Espacialmente, a distribuição desta fração 

revela que ela ocorre significativamente em apenas 16,82% da área estudada, ou seja, em cerca de 

1km2. Entretanto, em 53,76% do estuário aparecem valores mínimos desta fração, o que corresponde a 

aproximadamente 3,5km2 (Tabela 4). A fração cascalho apresenta em sua constituição pequena 

proporção de fragmentos minerais (quartzo), todavia, prevalecem os bioclastos: restos de cracas, de 

conchas inteiras ou fragmentadas de biválvios (como, por exemplo, dos gêneros Mytilus, Crassostrea, 

Anomalocardia, Tellina e Tagelus) e de gastrópodos (como Thais, Cheilea, Cerithiopsis e Natica), 

fragmentos lenhosos, e segmentos calcários da alga codiácea Halimeda spp.  
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Tabela 4: Distribuição espacial da fração cascalho. 

Percentual de ocorrência Área (km²) (%) 
< 3 3,509 53,76 

3 - 10 1,920 29,42 
> 10 1,098 16,82 

Total 6,527 100 
 

 A fração areia prepondera por toda a região estudada, evidenciando influências de ambos os 

ambientes: fluvial e marinho. A desembocadura do Rio Timbó e os canais dispostos ao lado da ilha de 

mangue central, provenientes do Arroio Desterro e do Rio da Fábrica, exibem as maiores 

concentrações de sua ocorrência (>90%). Percentagens correspondentes a 60-90 estão distribuídas 

próximo à desembocadura, bem como no trecho do estuário médio mais próximo à ilha de mangue 

central e, destacadamente, no estuário superior (Fig.24). O mapa de distribuição da fração areia 

permite distinguir ainda, valores em torno de 30 a 60% especialmente na porção do estuário médio a 

montante do trecho onde o Timbó assume a direção aproximadamente N-S, e em grandes áreas 

situadas a oeste no estuário superior. As percentagens mais discretas desta granulometria (ou seja, 

<30) são quase inexistentes ao longo do corpo estuarino do Rio Timbó. No que se refere à distribuição 

por área (Tabela 5), cerca de 13%, ou seja, menos do que 1km2, correspondem às maiores 

concentrações, 86,42% refletem ocorrências intermediárias, enquanto apenas 0,59% constitui a menor 

incidência da fração arenosa. Os componentes biogênicos desta fração são representados por 

foraminíferos bentônicos (Fig.25), de ambientes transicionais (estações 1 e 4) dos gêneros 

Miliammina, Archaias, Quinqueloculina e Elphidium, entre outros, e planctônicos marinhos 

(Globigerinoides; estação 17), assim como ostracodes mixohalinos (estações 23 e 13; Fig.26), 

fragmentos de biválvios, gastrópodos (Fig.27a), cracas, espinhos rolados de equinóides marinhos 

(Fig.27b) e restos lenhosos. 

 
Tabela 5: Distribuição espacial da fração areia. 

Percentual de ocorrência Área (km²) (%) 
< 30 0,038   0,59 

30 - 60 2,642 40,47 
60 - 90 2,999 45,95 

> 90 0,848 12,99 

Total 6,527 100 
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Figura 23: Mapa de distribuição da fração cascalho. Fonte: FIDEM, 2001. 
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Figura 24: Mapa de distribuição da fração areia. Fonte: FIDEM, 2001. 
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                                                                          a              b 
Fig. 25: Foraminíferos da fração areia: a) Archaias; b) Elphidium (a barra indica 50mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26: Valva de ostracode da fração areia (a barra indica 50mm). 
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Fig. 27: Restos de invertebrados da fração areia: a) gastrópodos; b) espinho de equinóide (a barra indica 50mm). 

 

As análises sedimentológicas demonstraram que, de modo geral, a área abrangida pelo 

estuário do Rio Timbó possui baixos teores da fração lama (Fig.28). Distribuições médias, variando 

entre 30 e 60%, foram localizadas no médio curso do rio e no estuário superior. A concentração da 

fração lama é mais significativa (>60%) em trechos próximos às margens do rio no estuário superior, 

nos quais prolifera a vegetação de mangue e onde, por ocasião da maré baixa, a lâmina d’água mostra 

muito pequena espessura. Os dados sobre a distribuição espacial da fração lama (Tabela 6) evidenciam 

o baixo índice de ocorrência desta granulometria na área estuarina do Timbó, isto é, possui valores 

mais acentuados apenas em cerca de 4% (0,255km2) do total avaliado. 

 
Tabela 6: Distribuição espacial da fração lama. 

Percentual de ocorrência Área (km²) (%) 
< 30 3,513 53,83 

30 - 60 2,760 42,27 
> 60 0,255   3,90 

Total 6,528 100 
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Figura 28: Mapa de distribuição da fração lama. Fonte: FIDEM, 2001. 
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7.2. DISTRIBUIÇÃO DE FÁCIES TEXTURAIS 
 

 Utilizando o diagrama triangular de classificação dos sedimentos clásticos proposto por 

Shepard (1954), foi possível identificar na área de estudo as seguintes fácies texturais: cascalho areno-

lamoso, areia cascalhosa, areia, areia lamosa, lama arenosa e lama (Anexo 1). A distribuição espacial 

destas fácies texturais pode ser observada na Figura 29 e Tabela 7. 

 A fácies de cascalho areno-lamoso foi localizada somente no estuário médio (estações 13 e 

17). Está basicamente composta por grãos siliciclásticos e elementos bioclásticos: restos de ostras e 

outros biválvios, de gastrópodos, além de fragmentos lenhosos. Sua incidência não é muito relevante, 

correspondendo a 7,22% da área total. 

 
Tabela 7: Distribuição espacial das classes de fácies texturais 

Classes Área (km²) (%) 
Cascalho areno-lamoso 0,471 7,22 
Areia cascalhosa 0,294 4,51 
Areia 2,524      38,67 
Areia lamosa 0,894      13,70 
Lama arenosa 0,907      13,89 
Lama 1,437      22,01 

Total 6,527 100 
 

A fácies de areia cascalhosa ocorre em dois pontos distintos (estações 12 e 29), localizados um na 

parte mais proximal do estuário inferior e outro no estuário superior (Fig.29), abrangendo apenas cerca 

de 4% da área de estudo, ou seja, 0,294km2. Em sua constituição, estão presentes matéria orgânica 

lenhosa, fragmentos de conchas calcárias de moluscos e grãos de quartzo, sendo que a fração cascalho 

presente nesta fácies é composta de material biótico. 

 A fácies de areia é a de maior incidência no estuário do Rio Timbó, perfazendo 

aproximadamente 39% da área total (Tabela 7). Encontra-se disseminada na desembocadura, estuário 

inferior e parte do superior, todavia não na área meridional do estuário, sendo bem representada em 26 

das 46 estações: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 38, 40, 41, 43, 44, 45 e 

46. É, sobretudo, composta por grãos siliciclásticos e, em menor proporção, por material biodetrítico: 

fragmentos de briozoários, esponjas, equinóides, algas calcárias, biválvios, gastrópodos, pterópodos, 

ostracodes e foraminíferos.  

A fácies de areia lamosa ocorre em pequena escala (estações 10, 19, 23, 33), equivalendo a 

13,70% da área estuarina. É restrita a quatro áreas localizadas no estuário superior (Fig.29), sendo 

composta por grãos quartzosos, restos lenhosos, fragmentos de gastrópodos, biválvios e de equinóides, 

assim como carapaças de ostracodes e foraminíferos.  

 A fácies de lama arenosa é observada localmente em duas áreas: na margem esquerda do 

estuário médio, a partir da montante (estações 15 e 16), e nas adjacências ocidentais da ilha central   de 
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Figura 29: Mapa de distribuição das fácies texturais na região estuarina do Rio Timbó. Fonte: FIDEM, 2001. 
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mangue no estuário superior (estação 37). É constituída por siliciclásticos finos a muito finos e 

material orgânico cinzento-escuro. Incide na área estudada com o modesto percentual de 

aproximadamente 14% ou 0,907km2 (Tabela 7). 

 A fácies lama ocupa exclusivamente os trechos da zona estuarina superior, nas estações 24, 26, 

31, 32, 34, 35, 36, 39 e 42, onde a vegetação de mangue bordeja todas as reentrâncias do sistema 

estuarino nas terras emersas. Perfaz cerca de 1,5km2 ou 22% da área total avaliada. Apresenta uma 

tonalidade bastante escura em virtude de ser dominantemente formada por argilas ricas em matéria 

orgânica. 

 

7.3. DIÂMETRO MÉDIO 
 

 A média aritmética ou diâmetro médio de um sedimento corresponde à distribuição média do 

tamanho das partículas. Apesar de esta medida apresentar algumas limitações em se tratando de 

amostras polimodais, é o parâmetro estatístico mais significativo utilizado em Sedimentologia, 

considerando que reflete a média geral de tamanho de grãos dos sedimentos, que é influenciada pela 

fonte de suprimento de material, pelo processo de sedimentação e pela velocidade da corrente (Suguio, 

1973).  

Os sedimentos arenosos analisados nesta pesquisa apresentam o diâmetro médio variando 

entre os intervalos: 0 a 1Φ = areia grossa; 1 a 2Φ = areia média; 2 a 4Φ = areia fina a muito fina 

(Fig.30). A fração arenosa é basicamente constituída por quartzo e em menor proporção por material 

biodetrítico proveniente de vegetais superiores (vegetação do mangue), algas calcárias (principalmente 

codiáceas) e de animais invertebrados de esqueleto calcítico e/ou aragonítico. Geralmente, os grãos 

siliciclásticos estão relacionados a unidades rochosas adjacentes (formações Beberibe, Gramame e 

Barreiras), enquanto que os bioclásticos provêm de influência predominantemente marinha e da ação 

antropomórfica das populações ribeirinhas (descarte de conchas pelos pescadores). 

A fração de areia grossa incide como pequeno ponto isolado bem em frente à desembocadura 

do Rio Timbó. As areias médias, em contrapartida, encontram-se em toda a área de contato com as 

águas marinhas. Ocupam também áreas localizadas na margem direita da zona de mistura (estuário 

médio) e nos dois canais adjacentes à ilha central de mangue, sendo mais expressivas no proveniente 

do Arroio Desterro, no estuário superior (Fig.30; Tabela 8). Por sua vez, as areias finas a muito finas 

prevalecem em todo o estuário, ocorrendo especialmente no trecho superior da zona estuarina.  
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Figura 30: Mapa de distribuição do diâmetro médio dos grãos da fração areia do estuário do Rio Timbó. Fonte: 
FIDEM, 2001. 
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Tabela 8: Distribuição espacial das classes do diâmetro médio da fração areia (área bloqueada corresponde a 

áreas com lama). 

Classes Área (km²) (%) 
Areia grossa 0,031   0,47 
Areia média 1,631 24,98 
Areia fina 2,054 31,47 
Areia muito fina 0,468   7,18 
Área bloqueada 2,344 35,90 

Total 6,528 100 

 
 

7.4. CURTOSE 
 

 A curtose exprime o grau de agudez dos picos nas curvas de distribuição de freqüência, 

indicando a dispersão (espalhamento) das curvas de distribuição granulométrica (Suguio, 1973). 

Segundo este autor, a análise da variação da curtose permite distinguir diferentes graus de energia bem 

como determinar o grau de mistura de diferentes frações dentro de um mesmo ambiente sedimentar. 

Os valores de curtose muito elevados ou muito baixos encontrados em uma só amostra podem indicar 

que determinado sedimento teve sua granulometria selecionada em um local de alta energia, tendo sido 

posteriormente transportado para outro ambiente, possivelmente de baixa energia, no qual se misturou 

ao sedimento já existente no local, buscando um equilíbrio sob novas condições ambientais (Suguio, 

1973). O significado ambiental das distribuições leptocúrticas e muito leptocúrticas e das platicúrticas 

e muito platicúrticas está relacionado à hidrodinâmica que pode ser intensa ou baixa, respectivamente. 

As distribuições mesocúrticas representam valores intermediários. 

 No mapa de curtose elaborado no presente estudo (Fig.31), os sedimentos arenosos mostram 

valores de distribuição desde muito platicúrticos (<0,67) até muito leptocúrticos (1,50-3; Tabela 9). 

Resultados platicúrticos e muito platicúrticos são especialmente observados no estuário superior, no 

extremo sul da zona estuarina, assim como também a sudeste da ilha central de mangue e da zona de 

mistura (estuário médio). Valores de curtose leptocúrtica a muito leptocúrtica prevalecem nas áreas 

adjacentes ao norte e nordeste da ilha central de mangue e no estuário inferior. 

 
Tabela 9. Distribuição espacial das classes de curtose da fração areia (área bloqueada corresponde a áreas com 
lama). 

Classes Área (km²) (%) 
Muito platicúrtica 0,328   5,03 
Platicúrtica 0,955 14,63 
Mesocúrtica 1,158 17,74 
Leptocúrtica 1,176 18,01 
Muito leptocúrtica 0,567   8,69 
Área bloqueada 2,344 35,90 

Total 6,528 100 
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Figura 31: Mapa de distribuição da curtose da fração areia dos sedimentos do estuário do Rio Timbó. Fonte: 
FIDEM, 2001. 



 53

A distribuição mesocúrtica está naturalmente presente entre os mencionados valores de 

distribuição da curtose (Fig.31). Na área pesquisada sobressaem os sedimentos platicúrticos a muito 

platicúrticos assim como os leptocúrticos a muito leptocúrticos com 19,65% e 26,70% do total, 

respectivamente (Tabela 9).  
 

7.5. ASSIMETRIA 
 

 Este parâmetro expressa o grau de afastamento do diâmetro médio da mediana, podendo 

assumir valores positivos ou negativos ao se dispersar de um ou do outro lado da média. A ocorrência 

de assimetria representa sedimentos tanto originados em locais mais adjacentes como provenientes de 

outras áreas, excepcionalmente trazidos para o ambiente analisado (Suguio, 1973). De acordo com 

Gripenberg (1934), a assimetria tem um significado genético e os sedimentos depositados por uma 

corrente uniforme aumentam o grau de simetria. A interpretação de valores de assimetria de 

distribuições granulométricas de um corpo sedimentar tem sido aplicada com o objetivo de 

caracterizar seu ambiente deposicional (Bittencourt, 1992). Os sedimentos com valores assimétricos 

negativos a muito negativos e positivos a muito positivos expressam o enriquecimento em partículas 

grosseiras ou finas, respectivamente. Por outro lado, os valores aproximadamente simétricos indicam 

relativa mistura entre grossos e finos. 

As amostras da fração areia utilizadas nesta investigação revelaram graus de assimetria 

variando desde muito negativa a muito positiva (Fig.32). As análises (Tabela 10) mostram que os 

sedimentos arenosos no estuário do Rio Timbó são na maioria aproximadamente simétricos, sobretudo 

no trecho superior. Os valores de assimetria positiva e muito positiva são encontrados principalmente 

em duas áreas: próximo ao deságüe do Rio da Fábrica e a nordeste do estuário médio. Distribuições 

negativas e muito negativas ocorrem na foz do Timbó, no início do estuário inferior onde o Rio Timbó 

segue a direção aproximadamente N-S, ao norte e sudeste da ilha central de mangue e no canal de 

convergência do Arroio Desterro. Os valores de assimetria muito positiva são os menos freqüentes, 

abrangendo cerca de 1% da região estuarina (Tabela 10).  

 
Tabela 10: Distribuição espacial das classes da assimetria (área bloqueada corresponde a áreas com lama). 

Classes Área (km²) (%) 
Assimetria muito negativa 0,228   3,51 
Assimetria negativa 1,257 19,25 
Aproximadamente simétrica 1,865 28,56 
Assimetria positiva 0,763 11,69 
Assimetria muito positiva 0,071   1,09 
Área bloqueada 2,344 35,90 

Total 6,528 100 
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Figura 32: Mapa de distribuição da assimetria da fração arenosa dos sedimentos do estuário do Rio Timbó. 

Fonte: FIDEM, 2001. 
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7.6. DESVIO PADRÃO 
 

 O desvio padrão, também conhecido como grau de seleção, representa um aspecto relevante 

das análises granulométricas porquanto está relacionado à competência dos distintos agentes 

geológicos em selecionar com maior ou menor aptidão um determinado tamanho de grão (Suguio, 

1973). Os sedimentos depositados rapidamente ou a partir de fluxos viscosos são geralmente 

pobremente selecionados, enquanto que os sedimentos retrabalhados através do vento ou água são bem 

melhor selecionados (Tucker, 1981). Classifica-se como bem selecionado o sedimento com pequena 

dispersão dos seus valores granulométricos, e de pobremente selecionado quando há grande variedade 

no tamanho dos grãos. Estes valores relacionados ao desvio padrão de amostras sedimentares podem 

sugerir o grau de maturidade textural de um depósito, a energia na bacia de acumulação e a ocorrência 

de misturas. Segundo Inman (1949), a seleção pode ser ocasionada durante a deposição (seleção local), 

durante o transporte (seleção progressiva) ou simultaneamente pelos dois mecanismos, havendo, neste 

caso, situações em que um ou outro mecanismo prevalece. 

 Os resultados obtidos na investigação da fração arenosa permitem inferir que na área estuarina 

do Rio Timbó o grau de seleção das amostras pode ser classificado de moderadamente a muito 

pobremente selecionado (Tabela 11). Uma única amostra (estação 11) indicou areias bem 

selecionadas, sendo situada entre duas pequenas ilhas de mangue no início do estuário inferior. Os 

sedimentos arenosos moderadamente selecionados distribuem-se em uma área mais extensa que 

abrange a desembocadura do rio, trechos do estuário inferior e os canais a leste e oeste da ilha central 

de mangue (deságüe do Arroio Desterro e nas imediações do Rio da Fábrica). Entretanto, as areias 

pobremente selecionadas predominam em praticamente todos os setores ao longo da área de estudo, 

mormente nas porções central e sul. Em contrapartida, as muito pobremente selecionadas têm pequeno 

índice de ocorrência, estando distribuídas no estuário médio de maneira bastante peculiar, isto é, junto 

à margem direita do Rio Timbó (Fig.33). Diferentemente do mencionado pela FIDEM (1980), que 

classificou as areias como muito bem selecionadas no estuário médio, nesta pesquisa foi observada a 

predominância de sedimentos pobremente a muito pobremente selecionados. 

 
 
Tabela 11: Distribuição do desvio padrão ou grau de seleção no estuário do Rio Timbó (área bloqueada 
corresponde a áreas com lama). 
 

Classes Área (km²) (%) 
Bem selecionado 0,001   0,01 
Moderadamente selecionado 0,949 14,54 
Pobremente selecionado 2,969 45,48 
Muito pobremente selecionado 0,266  4,07 
Área bloqueada 2,344 35,90 

Total 6,528 100 
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Figura 33: Mapa de desvio padrão (distribuição do grau de seleção) da fração arenosa no estuário do Rio Timbó. 
Fonte: FIDEM, 2001.  
 



 57

7.7. ANÁLISE MORFOSCÓPICA E COMPOSICIONAL 

 

A morfoscopia de partículas sedimentares é usada como ferramenta auxiliar na interpretação 

paleogeográfica e paleoambiental dos depósitos sedimentares considerando que na superfície dos 

grãos de quartzo fica registrada grande parte da história da "vida" desse grão. Através da análise 

morfoscópica é possível identificar a forma, esfericidade, arredondamento e a textura superficial 

(brilho e fosqueamento) das partículas quartzosas. Para análise morfoscópica e composicional foram 

separadas duas amostras por zona estuarina: inferior (amostras 01 e 06), média (amostras 14 e 18) e 

superior (amostras 29 e 45).  

Segundo Toldo Júnior (1998), o exame do grau de arredondamento de uma partícula é 

realizado mediante a observação da presença ou não de angularidade na superfície externa do grão. 

Geralmente, este grau aumenta com a duração do transporte e retrabalhamento. Os graus de 

arredondamento são identificados através da comparação visual, examinando-se os grãos da amostra e 

comparando-se com as imagens tabeladas de Grau de Arredondamento que pode ser anguloso, 

subanguloso, subarredondado, arredondado e bem arredondado. O arredondamento dos grãos 

detríticos nas amostras investigadas varia de anguloso a subanguloso. As faces são côncavas e 

convexas, resultantes da fratura conchoidal característica do quartzo.  

 A esfericidade corresponde a uma grandeza que expressa, numericamente, o grau de 

aproximação da forma de uma partícula tamanho areia com aquela de esfera perfeita. De acordo com 

Suguio (1973), mesmo que a esfericidade seja menos significativa para relatar a abrasão dos 

sedimentos, é um importante fator na história do selecionamento granulométrico das partículas. A 

esfericidade de grãos arenosos pode ser estimada a partir da comparação visual dos grãos da amostra 

com tabelas padronizadas de graus de esfericidade, sendo que estes variam de alto, médio a baixo. Nas 

amostras escolhidas a esfericidade se revelou predominantemente baixa. 

 A textura superficial está diretamente relacionada às pequenas feições na superfície dos grãos 

que, no entanto, não afetam significativamente a forma dos mesmos (Mclane, 1995). É expressa pela 

ornamentação das faces dos grãos (fosqueamento, corrosão, polimento ou estrias) as quais apresentam 

significado genético da natureza do agente de transporte das partículas, e pela presença ou ausência de 

brilho: uma partícula polida é aquela que se caracteriza por brilho, ao contrário de uma partícula fosca.  

As observações da textura superficial revelaram presença de brilho em praticamente todas as amostras.  

A observação composicional destas amostras evidenciou dois tipos principais de grãos: os 

biogênicos e os siliciclásticos (Tabela 12). No que se refere à composição dos grãos siliciclásticos, foi 

verificada a predominância de quartzo e pequenas quantidades de minerais acessórios.  A maioria dos 

cristais de quartzo são translúcidos hialinos, porém, alguns se apresentaram com películas de argila e 

outros com manchas de óxido de ferro (Figs.34a, 34b, 35a, 35b e 36). 
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Tabela 12: Percentual de siliciclásticos e bioclásticos nas amostras observadas. 

   

Amostra Zona estuarina % de 
Siliciclásticos

% de 
Biocláticos 

01 Inferior 67 33 
06 Inferior 26 74 
14 Média 81 19 
18 Média 76 24 
29 Superior 81 19 
45 Superior 90 10 
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Figura 34: a) cristais de quartzo hialino e com manchas de óxido de ferro; b) quartzo oxidado e presença de 
bioclastos (Amostra 6). 
 



 59

 

 

                                                                   

                                                       

a                                                                  

b 

Fig
ura 
35: 
a) 

Cristais de quartzo translúcidos hialinos angulosos a  
com película de argila na superfície (Amostra 45). 

                                                                         

igura 36: Cri ie, angulosos a 
bangulosos (Amostra 01). 

 subangulosos; b) Cristais de quartzo translúcidos hialinos e
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estuário do Rio Timbó apresenta um contorno subtriangular, está localizado em região 

tropical de clima quente e úmido, e não excede a 30m de profundidade, feições que permitem 

classificá-lo como um estuário de planície costeira no senso de Pritchard (1952).   

Um estuário de planície costeira, como é o estuário do Rio Timbó, normalmente possui o 

fundo preenchido por lama e sedimentos finos, cuja granulometria aumenta em direção à zona 

litorânea (Pritchard, 1952). Na área estuarina pesquisada este fato é especialmente observado no 

estuário inferior (Fig. 30). Entretanto, as ações das marés e de descarte de conchas de moluscos pelos 

pescadores favorecem a deposição da fração cascalho no estuário médio (Fig. 23).  

O estuário do Rio Timbó, situado no setor fisiográfico Norte da classificação de Coutinho et 

al. (1994) da faixa litorânea pouco recortada de Pernambuco, exibe um formato em funil e, segundo 

Costa & Macedo (1989), a quase totalidade de suas águas é de procedência oceânica, tratando-se, 

portanto, de estuário bem misturado, sem estratificação de águas.  

Os depósitos flúvio-lagunares (Fig.5) formam planícies descontínuas no sopé dos estratos das 

formações Gramame e Barreiras, na porção interna da planície costeira, e na margem norte da 

desembocadura do Rio Timbó no oceano Atlântico. Segundo Manso et al. (1992), são compostos por 

areias finas a grossas e até siltes argilosos, com diferentes graus de compactação, que contribuem para 

compor a fração arenosa predominante neste sistema estuarino. Já os baixios de maré são encontrados 

nos trechos com muito pequeno gradiente de declividade, sendo subordinados à ação das marés. São 

constituídos por solos com certo teor de salinidade que propicia a formação de manguezais que, em 

contrapartida, os enriquecem com matéria orgânica. A manutenção deste sistema estuarino, com 

planícies e baixios de maré, garante a biodiversidade na região, abrigando diversos nichos ecológicos 

que permitem uma rica vida de origem tanto marinha como fluvial, além de propiciar o sustento das 

comunidades ribeirinhas. 

 Os resultados obtidos pelas análises texturais e morfoscópicas das amostras coletadas durante 

o verão de 2006, ao final da estação seca (março), bem como os parâmetros estatísticos 

granulométricos calculados permitiram a visualização da distribuição espacial dos sedimentos no 

estuário do Rio Timbó. Através das análises granulométricas foi possível distinguir na área estudada 

as frações sedimentológicas de cascalho, areia e lama, relacionadas tanto à hidrodinâmica atuante no 

estuário como à ação antrópica.  

A fração cascalho tem um percentual inferior a 3% na maior parte de todo o corpo estuarino 

(Fig.23). Este fato pode ser explicado porque na bacia hidrográfica do Rio Timbó não prevalecem 

elevados índices energéticos que favoreçam sua deposição. A fácies de cascalho areno-lamoso 

(segundo o diagrama de Shepard, 1954) é localizada somente no estuário médio (estações 13 e 17) 

sendo composta por grãos siliciclásticos (quartzo) e, especialmente, bioclásticos. A possível razão para 

que esta granulometria ocorra predominantemente no estuário médio é a atuação das correntes de 
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marés que limitam a competência fluvial, favorecendo a deposição da fração mais grossa nesta área do 

sistema estuarino. Junto à desembocadura do Rio Timbó, na fácies arenosa, é observada localmente 

também a presença de cascalho (estação 1), pois o confronto das correntes de maré e do fluxo fluvial 

minimiza o transporte de material mais grosso que, conseqüentemente, perde energia e se deposita. A 

ação antrópica de descarte das conchas de moluscos, advindos da pesca artesanal, utilizados para 

comércio e consumo próprio, também colabora para uma concentração significativa de cascalhos 

bioclásticos no estuário médio. Esta ação de descarte fica prejudicada próximo à foz considerando que 

hotéis, marinas e casas de veraneio se localizam preferencialmente no estuário inferior limitando o 

acesso da população local. Outros pontos isolados com percentuais mais altos da fração cascalho 

observados no estuário superior (Fig.23), parecem se relacionar à presença de comunidades de 

pescadores. 

A fração areia prepondera por toda a região estudada por influência das marés e do fluxo 

fluvial. As maiores concentrações ocorrem na foz do Rio Timbó, e nas áreas de deságüe do Arroio 

Desterro e do Rio da Fábrica (Fig.24), onde chega a formar bancos arenosos. Na desembocadura do 

rio, esta concentração pode ser explicada pelo encontro das águas fluviais e marinhas, que constroem 

uma barreira hidráulica, depositando esta fração sedimentar, que mostra grande quantidade de 

fragmentos de algas codiáceas, como foi mencionado pelo estudo da FIDEM (1980). Outro fator 

provável desta distribuição de areias na foz do Rio Timbó é a presença de ventos alísios 

predominantemente vindos de sudeste, que, juntamente com a corrente de deriva litorânea (sentido sul-

norte) por eles causada, deslocam notável quantidade de sedimentos desta granulometria 

paralelamente à costa. Próximo à desembocadura e seguindo pelo estuário inferior, no estuário médio 

bem como em grande parte do estuário superior se observa, igualmente, a concentração de areias 

quartzosas, cuja origem talvez possa ser explicada, respectivamente: pela contribuição das marés no 

transporte de sedimentos marinhos para o estuário, retrabalhamento de sedimentos mais antigos, e 

abundância de areia fina, formando uma fácies mista de lama e areia fina que passa, gradualmente, a 

fácies de areia. No canal mais a oeste, os arenitos da Formação Beberibe se constituem provavelmente 

em sua área fonte, pois o afluente esquerdo do Arroio Desterro, o Córrego do Criminoso, corta esta 

unidade estratigráfica. Na área dos canais dispostos a leste, a proximidade dos terraços holocênicos 

poderia explicar a origem das areias que aí predominam. A fração areia encontrada neste estudo 

compõe as fácies cascalhosas, arenosas e lamosas, que ocorrem na maior parte do estuário, em geral 

associadas aos baixios de maré e aos estratos de calcários arenosos e muito arenosos da Formação 

Gramame, que afloram na região.  

A fração lama apresenta-se mais significativa na porção superior e mais meridional do estuário 

do Rio Timbó, enquanto que a fração lama arenosa também ocorre no estuário médio (Figs.28 e 29). 

Sua gênese está relacionada às zonas de baixa hidrodinâmica, bem como à presença marcante da 

vegetação de mangue, que retém o material fino e rico em matéria orgânica, como salientou FIDEM 

(1980). A fácies de lama arenosa é observada em duas áreas: na margem esquerda do estuário médio, a 
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partir da montante (estações 15 e 16), e nas adjacências ocidentais da ilha central de mangue no 

estuário superior (estação 37). No estuário médio, sua presença parece estar relacionada ao maior 

desenvolvimento de mangues na borda ocidental e aos calcários detríticos com níveis argilosos da 

Formação Maria Marinha (Fig.5). Em geral, neste trecho, a deposição de lama ocorre em depressões 

das ondulações arenosas do fundo e nos lugares abrigados com baixa energia e vegetação.  No estuário 

superior, a energia mais moderada favorece sua deposição, sobretudo nas margens, em torno das ilhas 

e nos fundos das gamboas. No entanto, é a vegetação de mangue, amplamente difundida nas porções 

marginais e cujas raízes favorecem o processo de sedimentação, que colabora para a maior incidência 

de lama. 

Em todo o estuário do Rio Timbó, as fácies com as frações mais finas (areia lamosa, lama 

arenosa e lama) encontram-se, de modo geral, distribuídas nas regiões marginais do estuário talvez 

devido ao extenso desenvolvimento do ecossistema de manguezais nos baixios de maré (Fig.7). As 

fácies de frações mais grossas mostram duas grandes áreas de ocorrência: na zona do estuário médio, 

com predomínio de areias quartzosas, e na zona do estuário inferior, mostrando maior percentual de 

carbonatos de origem bioclástica, como também observou Kinak (2000) no canal Babitonga em Santa 

Catarina. 

Os organismos bentônicos do ecossistema do estuário do Rio Timbó, como os biválvios 

(gêneros Crassostrea, Mytilus, Anomalocardia, Tellina e Tagelus) e os gastrópodos (como Thais, 

Cheilea, Cerithiopsis), além de fragmentos lenhosos, contribuem na constituição da fração cascalho, 

que conta ainda com um percentual de formas de origem marinha: cracas, gastrópodos do gênero 

Natica, e segmentos calcários da alga codiácea Halimeda spp. Os componentes biogênicos de frações 

mais finas estão representados principalmente por foraminíferos bentônicos de ambientes transicionais 

(Miliammina, Archaias, Quinqueloculina e Elphidium), ostracodes mixohalinos, fragmentos de 

biválvios e gastrópodos indeterminados, cracas e espinhos rolados de equinóides marinhos. 

O diâmetro médio dos sedimentos arenosos na área estudada é influenciado pela fonte de 

suprimento de material, pelo processo de sedimentação e velocidade da corrente, mostrando a presença 

de areias grossas, médias, finas e muito finas (Fig.30). A fração areia grossa é encontrada apenas num 

pequeno trecho isolado na desembocadura do Rio Timbó, cuja sedimentação resulta da hidrodinâmica 

do encontro de águas. Nesta mesma área, também ocorrem areias de granulação média provavelmente 

depositadas pelo mesmo evento e carreadas dos terraços pleistocênicos adjacentes bem como de 

regiões mais ao sul, por meio da deriva litorânea. Em dois canais adjacentes à ilha central de mangue 

(deságüe do Arroio Desterro e do Rio da Fábrica) e especialmente no estuário médio, a presença de 

areias médias parece ter relação com os arenitos da Formação Beberibe, os calcários arenosos da 

Formação Gramame e os terraços neogênicos. Naturalmente, a velocidade das correntes fluviais tem 

seu papel nesta distribuição. Por sua vez, as areias finas a muito finas prevalecem em todo o estuário, 

ocorrendo especialmente no trecho superior, provavelmente porque neste local dominam os 

manguezais, gamboas e o nível energético fluvial é baixo (se comparado com as demais zonas 
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estuarinas do Timbó). É importante considerar também que as águas correm em baixios de maré. A 

distribuição da fração de areias finas a muito finas no estuário inferior (Fig.30) parece ter duas origens: 

calcários argilosos da Formação Gramame e os baixios de maré com manguezais.   

A interpretação baseada nos resultados do diâmetro médio evidencia que, na zona estuarina 

inferior, o tamanho das partículas arenosas diminui da montante até a desembocadura. A partir da foz, 

se verifica um aumento da granulometria em direção à zona costeira. As análises do diâmetro médio 

corroboram os dados da FIDEM (1980), ou seja, o ambiente litorâneo contribui com sedimentos mais 

grosseiros que são transportados pelas ondas e correntes de maré para o interior do estuário. 

A curtose, mostrando a dispersão granulométrica (Fig.31), permite distinguir diferentes graus 

de energia aquática e determinar o grau de mistura de diferentes frações sedimentares dentro de um 

mesmo ambiente. Resultados platicúrticos e muito platicúrticos são especialmente observados no 

estuário superior, no extremo sul da zona estuarina, assim como também a sudeste da ilha central de 

mangue e da zona de mistura (estuário médio) indicando áreas de mais moderada energia e menor grau 

de seleção, em concordância com os dados obtidos com o cálculo do diâmetro médio e desvio padrão. 

Valores de curtose leptocúrtica a muito leptocúrtica prevalecem nas áreas adjacentes ao norte e 

nordeste da ilha central de mangue e no estuário inferior. Estes dados sugerem ambientes onde há 

maior atuação de energia, porém ainda insuficiente para que os sedimentos sejam bem selecionados. 

No estuário inferior aparentemente as águas correm com maior velocidade junto à margem esquerda, o 

que pode estar relacionado à migração do fluxo fluvial do Timbó mais para o norte, conforme 

mencionado por Amaral et al. (1990). No estuário superior, as distribuições leptocúrticas e, em 

especial, as mesocúrticas dominam nos trechos adjacentes à ilha central de mangue coincidindo com o 

local de deságüe do Arroio Desterro e de encontro entre vários canais fluviais, sugerindo que estes 

podem estar contribuindo para o maior fluxo energético desta zona.    

A assimetria obtida na análise de amostras sedimentares é utilizada como um apoio na 

caracterização de um ambiente deposicional. As amostras da fração areia investigadas revelaram, em 

média, um grau de distribuição aproximadamente simétrico (Fig.32), principalmente no estuário 

superior, numa faixa ao longo do estuário inferior e, em menor proporção, no estuário médio sendo 

provenientes do mangue ou das unidades geológicas adjacentes, cujos estratos são arenosos 

(formações Gramame, Barreiras e Beberibe). Os valores aproximadamente simétricos do estuário 

superior permite-nos inferir a presença de biodetritos na população areia fina e areia muito fina deste 

setor, contexto também observado por Kinak (2000) no canal Babitonga em Santa Catarina. De modo 

geral, observa-se no estuário do Rio Timbó uma alternância entre distribuições positivas, negativas e 

aproximadamente simétricas, que indica a intensa mistura de sedimentos grossos e finos advindos de 

várias fontes diferentes como o manguezal, terraços neogênicos e colinas cretáceas cortadas pelo rio. 

Estes resultados de assimetria revelam que a zona estuarina do Timbó é muito dinâmica apresentando 

variações de energia, que favorecem a deposição ora de material grosseiro, ora de material fino. A 
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assimetria muito positiva, não obstante ser pouco percebida no local em apreço, representa as áreas 

mais abrigadas nos manguezais. 

O desvio padrão ou grau de seleção do tamanho de grão sugere o grau de maturidade textural 

do depósito e de energia atuante na bacia (Fig.33) e exprime a competência dos diferentes agentes 

geológicos em selecionar com maior ou menor aptidão um determinado tamanho de grão. A fração 

arenosa analisada mostra que o grau de seleção das amostras varia de moderadamente a muito 

pobremente selecionado, característico de um ambiente transicional entre os ecossistemas fluvial e 

marinho. Os sedimentos moderadamente selecionados estão localizados onde há, normalmente, uma 

hidrodinâmica mais intensa, inibindo a deposição de material muito fino, fato este também observado 

por Barros (2003) na plataforma continental interna adjacente às desembocaduras sul do Canal de 

Santa Cruz e do Rio Timbó. Na desembocadura do rio, a dinâmica do encontro das águas fluviais e 

marinhas justifica esta seleção moderada de grãos. As areias muito pobremente selecionadas ocorrem 

numa estreita faixa à margem direita do estuário médio, indicando energia mais moderada (sobretudo 

devido aos lugares abrigados e vegetação de mangue) e pequeno transporte. Através da análise do 

desvio padrão (Fig.33), observa-se que as frações arenosas pobremente selecionadas distribuem-se 

significativamente ao longo de todos os setores estuarinos do Rio Timbó, seguidas pelas 

moderadamente selecionadas confirmando que neste estuário a dinâmica entre as marés e as águas do 

rio proporciona variações de energia. Além disso, no Rio Timbó há pouca extensão de transporte, pois 

o afluxo de material da área fonte está bastante próximo (formações cretáceas, terciárias e neogênicas). 

Resultados similares foram encontrados por Lamour et. al. (2004) que identificaram, no Complexo 

Estuarino de Paranaguá - PR, predomínio de sedimentos pobremente selecionados excetuando-se a 

desembocadura onde ocorrem sedimentos melhor selecionados.  

Ao contrário do mencionado pela FIDEM (1980), que classificou as areias como muito bem 

selecionadas no estuário médio, nesta pesquisa foi observada a predominância de sedimentos 

pobremente a muito pobremente selecionados. Esta diferença de resultados pode estar associada ao 

desmatamento dos mangues que cresceu nos últimos anos em decorrência do processo de urbanização 

que, já na década de ’80, foi observado por Tomasi (1987). Conforme observou Silva (2004) no Canal 

de Santa Cruz – Ilha de Itamaracá, os mangues retêm os sedimentos finos através de suas raízes e sua 

devastação faz com que este material fique solto e seja transportado. No entanto, como no estuário 

médio do Rio Timbó não sobressaem elevados níveis de energia, o agente transportador não tem 

competência para classificar os sedimentos.  

Para a análise morfoscópica e composicional, foram separadas seis amostras (duas por zona 

estuariana). O arredondamento dos grãos detríticos nas amostras investigadas varia de anguloso a 

subanguloso, sugerindo que não foram ainda sujeitos ao transporte durante tempo suficiente para 

adquirirem marcas e rolamento significativos. O grau de esfericidade é predominantemente baixo, 

indicando pequeno desgaste e quebra durante o transporte. As observações da textura superficial 

revelaram presença de brilho em praticamente todas as amostras, pois o transporte em meio hídrico 
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provoca choques entre partículas relativamente pouco violentos (devido à viscosidade da água), 

conduzindo a um polimento muito suave da superfície, o que dá aos grãos um aspecto brilhante. A 

observação composicional destas amostras evidenciou dois tipos principais de grãos: os bioclásticos e 

os siliciclásticos. No que se refere à composição dos grãos siliciclásticos, foi verificada a 

predominância de quartzo e pequenas quantidades de minerais acessórios.  A maioria dos cristais de 

quartzo são translúcidos hialinos, porém, alguns se apresentaram com películas de argila e outros com 

manchas de óxido de ferro.  Os resultados obtidos no percentual de bioclásticos e siliciclásticos 

demonstraram que preponderam no estuário do Rio Timbó os grãos siliciclásticos, sendo os 

bioclásticos mais significativos na zona estuarina inferior, confirmando os dados dos parâmetros 

estatísticos granulométricos.  

As características ambientais da área estuarina do Rio Timbó têm aspectos naturais, potenciais 

e antrópicos muito interessantes, como já salientou Bem (1996). Os depósitos flúvio-lagunares 

formam planícies que oferecem solos propícios à agricultura, ainda que também forneçam material 

para a construção civil. Os manguezais protegem as áreas litorâneas da erosão e proporcionam não só 

alimento e meios de sustento à população ribeirinha, como também são locais de grande 

biodiversidade, fundamentais no equilíbrio ecológico da região. As colinas cretáceas têm fornecido 

matéria-prima para a produção de cimento e brita, e os depósitos da Formação Barreiras e terraços 

pleistocênicos são fonte para a exploração de areia de construção. A região litorânea e a foz do rio, por 

suas belezas naturais, têm sido ultimamente alvos da expansão imobiliária e da indústria do turismo, 

de forma bastante desordenada, o que pode prejudicar a manutenção do ecossistema estuarino do Rio 

Timbó. As informações sedimentológicas adquiridas durante o desenvolvimento deste trabalho 

poderão auxiliar futuramente na adoção de uma gestão ambiental responsável destes recursos naturais, 

assim como servir de base para estudos sobre a gênese e evolução desta sub-bacia hidrográfica. 
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9. CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação apresenta uma análise dos aspectos sedimentológicos do estuário do Rio 

Timbó no Litoral Norte de Pernambuco, como um subsídio para futuros estudos sobre a gênese e 

evolução desta sub-bacia hidrográfica e possível adoção de uma gestão ambiental responsável de seus 

recursos naturais. Os resultados obtidos pelas análises texturais e morfoscópicas das amostras, e os 

parâmetros estatísticos granulométricos calculados permitiram a visualização da distribuição espacial 

dos sedimentos neste estuário e as seguintes conclusões: 

 

a. Tendo como afluentes mais extensos o Arroio Desterro e o Rio Zumbi, o Rio Timbó adentra sua 

zona estuarina dividido em vários braços. Localizado entre os terraços neogênicos na borda oriental e 

as colinas cretáceas que circundam a planície costeira, abriga exuberante ecossistema onde a 

vegetação de mangue é significativa. Segundo a FIDEM (1987), o estuário do Rio Timbó representa 

“um dos mais férteis da região”, com altos índices de produtividade primária. 

 

b. A fração cascalho é dominantemente biogênica na área estudada e participa com um baixo 

percentual em todo o corpo estuarino porque não há elevados índices energéticos que favoreçam sua 

deposição, ou seja, as variações de energia caracterizam este estuário como um sistema moderado. 

 

c. Foram identificadas seis fácies texturais distintas, distribuídas ao longo da zona estuarina: cascalho 

areno-lamoso, areia cascalhosa, areia, areia lamosa, lama arenosa e lama. A distribuição das fácies 

texturais é influenciada pela interação entre as águas fluviais do Rio Timbó e as oceânicas da 

plataforma continental adjacente. 

 

d. A fácies de cascalho areno-lamoso é localizada somente no estuário médio, sendo composta 

especialmente por grãos siliciclásticos (quartzo) e bioclásticos. Estes últimos provavelmente advindos 

da ação antrópica por descarte das conchas de moluscos, bem como da atuação das correntes de marés 

que limitam a competência fluvial, favorecendo sua deposição. 

  

e. A fração areia prepondera por toda a região estudada, com maiores concentrações na foz do rio e 

nas áreas de deságüe do Arroio Desterro e do Rio da Fábrica. Nestas últimas, onde chega a formar 

bancos arenosos, sua ocorrência dá-se, muito possivelmente, por causa das formações geológicas que 

cortam.  

 

f. A fração lama apresenta-se com maior relevância  na porção superior e mais meridional do estuário, 

estando relacionada à baixa hidrodinâmica e à presença de manguezais, que retém o material fino e 

rico em matéria orgânica, enquanto que a fração lama arenosa ocorre no estuário médio, talvez 
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relacionada aos calcários detríticos com níveis argilosos da Formação Maria Marinha e ao maior 

desenvolvimento de mangues na borda ocidental. 

 

g. Os organismos bentônicos muito freqüentemente encontrados neste ecossistema são biválvios 

(Crassostrea, Mytilus, Anomalocardia, Tellina e Tagelus) e gastrópodos (Thais, Cheilea, Cerithiopsis) 

de origem dulceaqüícola; ostracodes e foraminíferos bentônicos (Miliammina, Archaias, 

Quinqueloculina e Elphidium) de ambientes transicionais; e cracas, gastrópodos (Natica),  equinóides 

e algas codiáceas (Halimeda) de origem marinha. 

 

h. O diâmetro médio dos sedimentos arenosos na área estudada é influenciado pela fonte de 

suprimento de material, pelo processo de sedimentação e velocidade da corrente, revelando areias 

grossas, médias, finas e muito finas. 

 

i. A partir dos dados do diâmetro médio é possível verificar que, no estuário inferior, o tamanho médio 

dos grãos arenosos diminui da montante até a desembocadura, a partir de onde se verifica um aumento 

da granulometria em direção à zona costeira. Este último confirma os dados da FIDEM (1980), ou 

seja, o ambiente litorâneo fornece sedimentos mais grosseiros que são transportados pelas ondas e 

correntes de maré para o interior do estuário. 

 

j. Resultados platicúrticos e muito platicúrticos da curtose são observados no estuário médio e na área 

sudeste da zona superior, indicando moderada energia e menor grau de seleção, conforme o diâmetro 

médio e desvio padrão obtidos. Todavia, os valores leptocúrticos a muito leptocúrticos aparecem, de 

modo especial, no estuário inferior, onde as águas correm com maior velocidade junto à margem 

esquerda, confirmando a migração do fluxo fluvial do Timbó mais para o norte (Amaral et al.,1990).  

 

k. Na assimetria das amostras investigadas se destacou uma distribuição aproximadamente simétrica. 

Sua ocorrência no estuário superior permite-nos inferir a presença de biodetritos na população areia 

fina e areia muito fina deste setor, contexto também observado por Kinak (2000) no canal Babitonga 

em Santa Catarina.  

 

l. No que se refere ao grau de seleção, as amostras moderadamente selecionadas ocorrem onde há uma 

hidrodinâmica mais intensa, inibindo a deposição de material muito fino, fato também observado por 

Barros (2003) na plataforma continental interna adjacente às desembocaduras sul do Canal de Santa 

Cruz e do Rio Timbó.  

 

m. As areias pobremente e moderadamente selecionadas destacam-se em todo o corpo estuarino 

confirmando que a dinâmica entre as águas marinhas e fluviais proporciona variações de energia. 
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Além disso, o afluxo de material da área fonte está bastante próximo (formações cretáceas, terciárias e 

neogênicas), ou seja, há pouca extensão de transporte.    

 

n. Ao contrário do estudo da FIDEM (1980), que classificou as areias como muito bem selecionadas 

no estuário médio, nesta pesquisa foi observada a predominância de areias pobremente a muito 

pobremente selecionadas. Esta diferença de resultados pode estar associada ao desmatamento dos 

mangues que, conforme observou Silva (2004) no Canal de Santa Cruz – Ilha de Itamaracá, faz com 

que o material fino fique solto e seja transportado. Mas, como neste setor estuarino não há elevado 

índice de energia, o agente transportador não tem competência para classificar os sedimentos.  

 

o. As análises granulométricas permitem-nos inferir que o estuário do Rio Timbó além de ser 

altamente dinâmico, como o são os ambientes transicionais, exibe importantes variações nos 

resultados dos parâmetros estatísticos devido à intensa mistura de sedimentos de diferentes origens, 

proximidade das áreas-fonte e, por conseqüência, pequena distância no transporte de grãos, bem como 

à predominância de oscilações nos níveis  energéticos da coluna d’água. 

 

p. Os grãos siliciclásticos apresentam arredondamento variando de anguloso a subanguloso e baixo 

grau de esfericidade. Estas características sugerem pequeno tempo e/ou extensão de transporte, com 

pouco desgaste e quebra durante o mesmo. Quanto à textura superficial, o transporte em meio hídrico 

ocasiona um polimento muito suave da superfície, o que dá aos grãos um aspecto brilhante.  

 

q. Os resultados obtidos pela análise composicional evidenciaram que no estuário do Rio Timbó 

preponderam partículas quartzosas com  cristais translúcidos hialinos porém, alguns apresentaram 

películas de argila e outros, manchas de óxido de ferro. Os bioclásticos são mais significativos na zona 

estuarina inferior, confirmando os dados dos parâmetros estatísticos granulométricos.  

 

r. Estudos sedimentológicos em estuários são importantes para compreender melhor os elementos que 

podem influenciar sua evolução, auxiliar na resolução de questões inerentes às áreas costeiras, visando 

o desenvolvimento de seus potenciais, sejam eles relacionados à ocupação humana, produção de 

alimentos e de materiais de construção, lazer e turismo. Estes estudos são relevantes também para a 

manutenção da biodiversidade, fundamental no equilíbrio ecológico de nosso planeta. 
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ANEXO 1 
 

Tabela de frações granulométricas e fácies texturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

 

Tabela de parâmetros estatísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


