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RESUMO 
 

 

A área em estudo está localizada na plataforma continental interna norte do Estado de 

Pernambuco, no trecho compreendido entre as desembocaduras sul do Canal de Santa Cruz 

(Município de Itamaracá) e a do Rio Timbó (Município de Paulista), situada entre as 

coordenadas UTM 9138000 a 9132000 Latitude e 297000 a 300000 Longitude. 

O presente trabalho foi conduzido com o objetivo de determinar as características 

sedimentológicas dos depósitos que atapetam o fundo desta plataforma interna. Foram 

realizadas análises para identificação das fácies texturais, cálculo de parâmetros estatísticos, 

para caracterização dos sedimentos e análise multivariada para determinar o ambiente 

deposicional dominante.   

Os resultados mostram que na área domina a fácies areia, com predominância das 

frações média e fina e que existe tendência de granodecrescência em direção à plataforma 

média. Os sedimentos apresentam seleção moderada, com grau de assimetria 

aproximadamente simétrico e distribuições leptocúrtica a mesocúrtica indicando um nível de 

energia alto, em conseqüência da grande influência de ondas, correntes fluvial, de deriva e de 

maré. A influência deposicional dominante é costeira sendo as areias provenientes, 

possivelmente, das áreas em erosão à sul do litoral do Município de Paulista. Os grãos são 

constituídos principalmente de quartzo brilhante, com variadas proporções de bioclastos (de 

algas, fragmentos e partes inteiras de foraminíferos, gastrópodes, bivalves, etc.). São 

predominantemente subangulosos a subarredondados, com esfericidade alta nas frações mais 

grossas, e muito angulosos a angulosos nas frações mais finas. 

 

Palavras-chave: Plataforma de Pernambuco; Sedimentologia; Plataforma Continental. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The study area is located in the inner continental shelf in the northern portion of the 

state of Pernambuco, limited by the Santa Cruz channel (Itamaracá municipality) and the 

Timbó river (Paulista municipality), within the following UTM coordinates 9138000 to 

9132000N and 297000 and 300000E. 

The main goal of this work was the determination of the sedimentary characteristics of 

the sand deposits located at the bottom of the internal platform. Analyses were conducted in 

order to identify the textural facies, calculate statistical parameters, and characterize the 

sediments, a multivariate statistical analysis was performed to determine the predominant 

depositional environment. 

The results of this work shows that the main facies in the area is in the grain-size sand, 

with the predominance of the fractions medium and fine, with the tendency for decreasing 

grain-size towards the middle shelf. The sediments are moderately sorted, with asymmetry 

degree approximately symmetric and distributions varying from leptokurtic to mesokurtic, 

indicating a high energy level controlled by the large influence of waves, fluvial currents, 

longshore currents, and tidal currents.  The main depositional influence is coastal with the 

sands originating from erosion to the south of the coast of the Paulista municipality. The sand 

grains are composed essentially of shining quartz, with variable proportions of bioclasts 

(algae, and shells and shell fragments of foraminifer, gastropod, bivalve, etc.). The grains are 

predominantly subangular to subrounded, with higher roundness in the coarser fractions, and 

very angular to angular in the fine fraction. 

 

Keywords: Pernambuco shelf, sedimentology, continental shelf. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Entre os diversos ambientes encontrados nos oceanos, destacamos os plataformais que 

representam um ecossistema de importância tanto econômica como ambiental.  

Caracteriza-se como uma superfície plana, regularizada por processos de erosão e 

deposição, principalmente os que vêm sucedendo durante os períodos glaciais e interglaciais 

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

vista geológico em função do entendimento dos processos e transformações ocorridas na terra 

durante sua origem e formação, mas principalmente economicamente em função da existência 

de importantes recursos naturais bióticos e abióticos. Entretanto, muitos destes ambientes não 

são completamente conhecidos, provavelmente em função do elevado custo para suas 

pesquisas. 

Os sedimentos que recobrem a plataforma continental de Pernambuco são 

essencialmente, areias e cascalhos formados por artículos, fragmentos e restos de organismos 

de algas coralinas.  

Todavia, o levantamento dos parâmetros sedimentológicos e morfológicos desta 

plataforma, constituem uma questão básica para o reconhecimento detalhado da sua estrutura, 

dinâmica e processos existentes neste ambiente. Pode-se também determinar parte dos 

recursos naturais disponíveis e sua distribuição. Entre os quais podemos citar os sedimentos 

carbonáticos, que servem de matéria-prima na indústria química e na agricultura, e que 

necessita de um estudo mais importante quanto ao valor qualitativo e sua abundância. 

Podemos citar também as areias quartzosas, que podem ser utilizadas para o engordamento 

das praias na região Metropolitana do Recife, que estão sofrendo processos erosivos. 
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1.1 - Localização da Área  

A área em estudo está localizada na plataforma continental interna, norte do estado de 

Pernambuco, a 50 Km da cidade do Recife, sendo o trecho compreendido adjacente às 

desembocaduras sul do Canal de Santa Cruz (Itamaracá) e do Rio Timbó (Paulista), situada 

entre as coordenadas UTM 9138000 a 9132000 Latitude e 296000 a 300000 Longitude, 

possuindo uma área de aproximadamente 24 Km (figura 01). 

 

1.2 - Objetivos 

Esta pesquisa tem como objetivo geral a identificação das diversas fácies sedimentares 

que compõem este assoalho plataformal de Pernambuco. 

Os objetivos específicos são: caracterizar os sedimentos com base nos parâmetros 

estatísticos e nas análises morfoscópica e composicional; elaborar mapas de distribuição das 

frações granulométricas, das fácies sedimentares, dos parâmetros estatísticos e de análise 

discriminatória multivariada. 

 

1.3 - Revisão Bibliográfica  

O estudo sistemático de margem continental brasileira teve início efetivamente em 

1969 com a criação do Programa de Geologia e Geofísica Marinha (PGGM) pelo CNPq. A 

partir desse programa foram realizados estudos geológicos e geomorfológicos na costa 

nordestina como os trabalhos de Morais (1970) e Coutinho & Morais (1970), entre outros.  

Um importante marco da geologia marinha do Brasil foi o Projeto REMAC 

(Reconhecimento da Margem Continental Brasileira), que deu origem ao mais extenso 

programa de pesquisas geológicas e geofísicas na margem continental brasileira. 

Entre as décadas de 60 e 70, Kempf (1970) e Kempf et al (1970) e Laborel (1965), 

estudaram a natureza dos fundos da plataforma continental de Pernambuco, na região de 

Itamaracá e na área de Recife. Também, neste mesmo período, Mabesoone & Coutinho 

(1970) publicaram um trabalho de maneira didática e convincente, sobre os conhecimentos, 

até então disponíveis a respeito da geologia litorânea e da plataforma continental do norte e 

nordeste do Brasil. Ainda na década de 70, o Projeto Algas executado pela Sudene tinha como 

meta obter dados sobre a localização e quantificação dos bancos de algas na plataforma 

interna  do  Nordeste  (Fortaleza até a Foz do Rio São Francisco),  foi  utilizado  para diversos  
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trabalhos de pesquisas e dissertações de mestrado. Lira (1975) realizou um estudo a respeito 

da geologia e sedimentologia no Canal de Santa Cruz e plataforma interna adjacente à Ilha de 

Itamaracá.  França et al em 1976, realizaram estudos mineralógicos e químicos em amostras 

coletadas pelo REMAC (legs 4 e 7) entre Fortaleza e Salvador. 

Na década de 80, Mont’Alverne (1982) pesquisou a textura e a geoquímica dos 

sedimentos biogênicos/biodetríticos da plataforma continental de Pernambuco. Freire et al 

(1984) estudaram quimicamente as amostras coletadas na Operação GEOMAR XVIII. 

Amaral et al (1990) realizou um estudo do comportamento da linha de costa atual entre o Rio 

Timbó e o Canal de Santa Cruz, através de fotografias aéreas. 
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CAPÍTULO 2 - CARACTERISTÍCAS FISIOGRÁFICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

Os aspectos fisiográficos de uma determinada região são importantes, visto que 

servem de subsídio para o entendimento do contexto ambiental, além de funcionar como 

fatores que podem interferir diretamente ou indiretamente no processo sedimentação.  

 

2.1 - Clima 

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

quente com chuvas em período definido (outono-inverno), compreendendo os meses de março 

a agosto. Sua temperatura média anual é de aproximadamente 26°C, com uma amplitude 

térmica anual em torno de 3°C. Os índices pluviométricos mensais são superiores a 100 mm, 

sendo a média anual cerca de 1500 mm. (Nimer, 1979). O período de seca varia de setembro a 

fevereiro apresentando altas temperaturas atingindo inclusive 34º C (Sudene, 1978). 

 

2.2- Vegetação 

 A principal cobertura vegetal encontrada na área é a Mata Atlântica, que reflete a 

predominância do clima e do solo. Apesar de sua importância ambiental, esta vegetação foi 

praticamente substituída pela monocultura canavieira, restando apenas pequenas manchas 

sobre a Formação Barreiras e o Cristalino (Sudene, 1978). 

 A área estudada possui também mangues, vegetação pioneira que ocorre em áreas 

tropicais ou com certas características tropicais, ou seja, águas com cerca de 26°C de 

temperatura (Manso et al., 1992). Sua distribuição ocorre nas áreas onde os rios entram em 

contato com o oceano. Os baixos cursos desses rios se mantêm afogados e a mercê das 

oscilações das marés, sem a presença de fortes ondas. 
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 As margens lamacentas do Canal de Santa Cruz são ocupadas pelo mangue 

representado por espécies de Rhizophora (mangue vermelho), Conocarpus (mangue de botão) 

Laguncularia (mangue sereiba) e Avicenia ( mangue canoé) (CONDEPE, 1982).  

 Nas áreas de terra firme e solo arenoso distante do alcance das águas oceânicas, surge 

a vegetação de praia e, logo após, a vegetação de restingas e terraços litorâneos. O 

agroecossistema coqueiral substitui quase totalmente o primeiro povoamento vegetacional das 

restingas e terraços litorâneos, que atualmente está dando lugar à especulação imobiliária. 

 

2.3 - Hidrografia 

 A área de trabalho está inserida na região litorânea norte do estado de Pernambuco, 

onde foi identificado um grupo de bacias hidrográficas de pequenos rios litorâneos, que são 

influenciados por diversos fatores, tais como condições climáticas, a topografia, as 

características das rochas, a natureza dos solos e os tipos de vegetação.  

Entretanto, a principal feição hidrográfica da região é o Canal de Santa Cruz, que 

possui forma de “U” alongado, com extensão aproximada 22 Km e largura máxima de 1,5 

Km. Sua descarga média é de 55,9 m3, no inverno, e 0,8 m3 no verão (Martins, 1997). 

Circunda toda a ilha de Itamaracá, separando-a do continente, o que possibilita a entrada de 

águas oceânicas, que penetram tanto por todo o canal quanto pelas fozes dos cursos d’água 

que deságuam nele. O canal se comunica com o oceano ao norte pela barra de Catuama, e ao 

sul pela barra Orange. Em tais locais, a profundidade pode alcançar valores superiores a 10 m 

(CONDEPE, 1982). 

De modo secundário, podemos citar o Rio Timbó, que apresenta um regime muito 

regular durante todo o ano, com uma vazão que não excede 200 L/s (Brasil.Sudene, 1977 in 

Costa & Macêdo, 1987/89) (foto 01). 
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Foto 01 – Vista do Rio Timbó, próximo ao limite sul da área estudada.                    
Fonte: www.mariafarinha.com.br 

 

2.4- Condições Oceanográficas 

2.4.1. Clima de ondas 

A principal variável indutora dos processos costeiros de curto e médio prazo é o clima 

de ondas, responsável pelo transporte de sedimentos nos sentidos longitudinal e transversal à 

linha de costa. Em ambos o caso verifica-se uma seleção natural do material em função do 

tamanho das partículas e dos agentes hidrodinâmicos, especialmente do regime de ondas. 

Esses agentes são responsáveis pelas constantes modificações dos perfis praiais. A energia das 

ondas e a intensidade e recorrência das tempestades comandam a dinâmica dos processos de 

erosão e acumulação na interface continente-oceano e fundo marinho (Cunha & Guerra, 

1998). 

A costa brasileira pode ser considerada como uma área calma, já que não está afetada 

por nenhum sistema climático capaz de gerar tormentas de grande magnitude. O maior 

sistema meteorológico presente no Brasil é o anticiclônico do Atlântico Sul, com 

características estacionárias, pois atua de forma quase permanente e, é o responsável da 

formação das frentes frias que se deslocam para o norte. Em geral, se observa uma redução da 

freqüência e energia das tormentas desde a costa sul para a região nordeste.  
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As ondulações que chegam a costa (ondas incidentes) sofrem efeito de refração no 

fundo marinho, em função da diminuição de profundidade, e difração ao redor de obstáculos 

(ilhas, promontórios, etc). Esses fenômenos geram perturbações na direção de propagação das 

ondas (ortogonais), de tal modo que, quando as ortogonais convergem para um determinado 

local, há concentração de energia no mesmo, predominando a erosão e, por outro lado, 

quando as ortogonais divergem, há dispersão de energia, predominando a deposição. Em 

Itamaracá, estes processos são freqüentemente observados, sendo relacionadas à presença de 

recifes e de barras ao longo da antepraia, que ocasionam a chegada de ondas diminutas a 

praia, não atingindo 0,5m de altura. Outro fenômeno comum é a reflexão dos trens de ondas 

quando encontram um obstáculo, gerando um novo trem de ondas, que superpõe ao anterior 

(Souza, 1997). As ondulações podem, ainda, sofrer alterações, pelo desenvolvimento de ondas 

secundárias produzidas a partir do movimento e energia das ondas gravitacionais na costa.  

A caracterização da onda para a região metropolitana do Recife está baseada nos 

registros e informes dos quatro anos de medições (1980-1984) da onda, realizadas no Porto de 

Suape pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH). Os resultados mostram que 

na região domina o tipo de ondas do tipo sea (tabela 01), formado por influência do campo de 

ventos locais, sobre o swell, que é uma onda formada a uma maior distância da costa. No 

entanto, observa-se que no passar dos anos está aumentando o percentual de swell, fato que no 

nosso ponto de vista se apresenta um pouco raro comparado com outras regiões. 

 

Tabela 01 – Percentual de ocorrência dos dois tipos de onda (Sea e Swell). 

ANO 1980 1981 1982 1983 

Sea (%) 82.9 76.1 64.09 56.97 

Swell (%) 17.1 23.9 35.91 43.03 

 

Para Itamaracá, estudos realizados por Suhayda et al (1977) indicaram, para a zona de 

arrebentação, uma altura média da onda de 0,4m, período médio de 7,5 e força da onda de 

1,30 X 1010 ergs/s (tabela 02). 
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Tabela 02 – Valores da altura (H) das ondas na zona de arrebentação para alguns pontos 
do litoral pernambucano. 

Projeto H(m) T(s) Direção Obs 

Suape 0.85-1.0 6.5 E-SE Porto de Suape 

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

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

Boa Viagem 0.6-0.8 6-8 E-SE  

Paulista 0.5-0.9 5-9 E-SE  

 

2.4.2 - Regimes de marés 

 As marés são causadas por efeitos gravitacionais exercidos sobre o oceano do sistema 

terra-lua-sol, com uma variação na periodicidade. A influência do sol, apesar de seu tamanho, 

é menos da metade da influência da lua, em virtude de sua distância em relação a terra 

(Morais, 1996). Variam principalmente em função da latitude, estação do ano, tamanho e 

profundidade das bacias oceânicas, forma da linha de costa, fase lunar entre outros. São 

consideradas como ondas de grandes períodos, que variam entre 12 e 24 horas, os quais se 

caracterizam pela subida e descida cíclica do nível do mar, denominada de ciclo de marés ou 

ondas de marés. 

 Segundo Hayes (1979), as marés podem ser classificadas de acordo com as seguintes 

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

(4-5m) e macromaré (>5).  

 As correntes de maré apresentam um papel importante na transformação do ambiente 

praial e marinho raso, o qual está diretamente relacionado com o transporte e distribuição dos 

sedimentos, conjuntamente com as ondas, que modificam sua topografia.  

As marés que atuam na costa de Pernambuco são do tipo mesomaré, dominada por 

ondas e sob ação constante dos ventos alísios. São marés semi-diurnas alcançando uma 

variação máxima na amplitude de 1,8 m, representada por um ciclo de preamar e baixa-mar 

que se repete duas vezes ao dia, com diferenças pequenas de altura e duração entre sucessivas 

preamares e baixa-mares (Neto, 1998). Na região adjacente à Ilha de Itamaracá, devido à 
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presença de barras arenosas e recifes, que promovem a refração das ondas, fazendo-as chegar 

às praias com um tamanho reduzido, as marés exercem um papel relevante nas modificações 

morfológicas e sedimentológicas do seu litoral (Martins, 1997).  

 

2.4.3 - Salinidade e Temperatura 

 A salinidade e a temperatura das águas da plataforma continental adjacente à zona 

costeira da área estudada mostram de uma maneira geral um ciclo sazonal bastante definido. 

 A temperatura das águas no período de verão é mais elevada, atingindo o seu valor 

máximo de 30,8°C e durante o período de inverno é mais baixa, alcançando um mínimo de 

25,7°C, denotando uma evidente estabilidade térmica da coluna de água. É conveniente frizar 

que as temperaturas mais baixas são observadas próximo à costa, devido provavelmente à 

influência das águas continentais (Manso et al., 1992). 

 A salinidade também apresenta um ciclo sazonal semelhante à temperatura. Valores 

mais elevados foram observados em períodos secos, máximo de 37,16% e valores mais baixos 

no período chuvoso, mínimo de 28,88%. Estes valores do mesmo modo que a temperatura, 

apresentam flutuações próximas à costa, devido à influência do aporte dos rios costeiros 

(Manso et al., 1992). 
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CAPÍTULO 3 – CONTEXTO GEOLOGICO E GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 

 

 

De acordo com Mabesoone e Alheiros (1988) a região estudada está localizada na sub-

bacia Olinda, pertencente à bacia sedimentar Pernambuco/Paraíba. 

Segundo Manso et al. (1992) a seqüência sedimentar da área é constituída pelos 

arenitos da Formação Beberibe de idade Santoniana-Companiana (figura 02). É representada 

por uma seqüência continental de clastos arenosos grossos a finos, passando gradualmente, 

em direção da costa para arenitos calcíferos, denominados por alguns autores de Formação 

Itamaracá (Mabesoone, 1991). Acima encontramos os calcarenitos fossilíferos da Formação 

Gramame depositados durante a transgressão de idade Maastrichtiana, de coloração creme, 

granulação predominantemente fina a média, apresentando muitos fósseis (Leal e Sá, 1998). 

A fase regressiva no Paleoceno é caracterizada pelos calciclásticos finos e argilas calcíferas da 

Formação Maria Farinha. Capeando estas formações encontram-se os sedimentos areno-

argilosos, de idade Tércio-Quaternária, da Formação Barreiras e os sedimentos quaternários 

que ocupam a planície costeira. 

Os depósitos quaternários são representados por terraços pleistocênicos e holocênicos, 

depósitos de mangue e depósitos aluviais, bancos de arenitos, recifes de corais e depósitos 

flúvio-lagunares, que serão discutidos a seguir (figura 03).   
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Figura 02 – Quadro estratigráfico da faixa sedimentar costeira Pernambuco – Paraíba, conforme dados 
de diversos autores (Mabesoone e Alheiros, 1988). 

 

3.1 – Geologia do Quaternário 

 Os depósitos quaternários costeiros são correlacionados com as variações do nível do 

mar e podem ser incorporadas em um modelo básico de evolução paleogeográfica, associados 

aos três eventos transgressivos: a transgressão mais antiga, a penúltima transgressão e a 

última transgressão (Bittencourt et al., 1979). Este modelo com pequenas variações locais tem 

sido aplicado com razoável precisão para toda a costa leste brasileira. 

 Os sedimentos quaternários na área estudada estão agrupados em uma única unidade 

estratigráfica (depósitos quaternários), porém em unidades fisiográficas distintas, as quais são 

englobadas em três ambientes de sedimentação (continental, marinho e transicional) segundo 

suas características sedimentológicas e geomorfológicas.  
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Figura 03 – Mapa geológico do quaternário costeiro, norte do Estado de Pernambuco.  

Fonte: Chaves (2000). 
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3.1.1 - Terraços Marinhos 

 Os terraços marinhos são porções do terreno, geralmente paralelas à linha de costa, 

possuindo um topo aplainado e um rebordo abrupto que se mantém livre das investidas do 

mar, permanecendo enxutas mesmo durante as marés mais altas. 

São reconhecidos dois conjuntos de terraços arenosos marinhos com características 

geomorfológicas e sedimentológicas distintas, os quais podem ser correlacionados aos 

terraços Pleistocênicos, com cerca de 120.000 anos A.P. e os terraços Holocênicos, com cerca 

de 5.100 A.P. Estes dois conjuntos estão associados a dois eventos transgressivos, 

respectivamente, a penúltima e a última transgressão (Bittencourt et. al., 1979). 

 

3.1.1.1 - Terraços Marinhos Pleistocênicos 

 Ocorrem na porção mais interna da planície costeira da área, ora no sopé das 

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

forma variável, alongados ou irregulares, mais ou menos paralelas à linha de costa, de largura 

variável, em média de 0,5 a 1Km, com altitude variando de 3 a 8m. Estes depósitos são 

constituídos por areias quartzosas inconsolidadas. Encontram-se ocupados em sua maioria 

pela exploração imobiliária, ou pela retirada de material para construção civil. 

 

3.1.1.2 - Terraços Marinhos Holocênicos 

 Estes depósitos preenchem a porção externa da planície costeira, sendo reconhecido 

em toda a extensão da área estudada, em forma de corpos alongados, mais ou menos 

contínuos, paralelos à linha de costa, de largura variável, em média de 0,5 – 1km. Apresentam 

altitudes médias de 1 – 3 m, constituídos, essencialmente por areias quartzosas 

inconsolidadas.  

 A características marcantes destes depósitos é a presença de antigos cordões 

litorâneos. Podem ser diferenciados dos terraços pleistocênicos através da mudança de textura 

desses depósitos e/ou por uma mudança na altitude dos mesmos. 

 Atualmente boa parte destes depósitos encontra-se intensamente explorado pela 

ocupação imobiliária, descaracterizando sua presença. 
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3.1.2 - Depósitos de Manguezais 

 Os manguezais são definidos como um sistema ecológico tropical costeiro, com 

substrato lamacento, fauna e flora típicas e distribuição geográfica pantropical e subtropical 

(Costa & Alcântara Filho, 1987).   

Morfologicamente os manguezais acham-se limitados às planícies costeiras inferiores 

que representam áreas de transição entre o oceano e os níveis elevados que se situam mais 

para o interior. Na sua quase totalidade são constituídos de depósitos recentes, argilosos de 

coloração cinza-escuro a preto.  

Na faixa litorânea estudada, os principais trechos ocupados por mangues são: área 

estuarina do Canal de Santa Cruz e do rio Timbó, localizado a sul da Ilha de Itamaracá, 

desaguando na praia de Maria Farinha, Município de Paulista. 

 
3.1.3 - Depósitos Atuais de Praias 

Estes depósitos ocorrem diretamente na linha de costa, reconhecidos em toda a 

extensão da área estudada, apresentando-se como uma faixa estreita, importante como 

elemento de proteção costeira. São constituídos de areias quartzosas bem selecionadas, 

inconsolidadas, sofrendo contínuo retrabalhamento pelo mar. 

 Na região foram observadas diversas praias onde estão ocorrendo fortes processos 

erosivos (Maria Farinha e Jaguaribe) devido às construções destes diques nas praias de 

Olinda. Esses depósitos também são utilizados para as atividades turísticas e para o lazer. 

 As características principais observadas nestes depósitos praiais (faixas contínuas e 

alongadas, além da granulometria geralmente fina de seus sedimentos) devem-se, em grande 

parte, aos corpos recifais localizados ao longo de vários trechos da costa, os quais servem de 

barreira natural às investidas marinhas sobre o continente (Manso et al., 1992). 

 

3.1.4 – Recifes de Arenito ou Beachrocks  

 Na área estes depósitos ocorrem expostos na beira-mar, na porção sul, nas 

proximidades de Maria Farinha, porém são reconhecidas outras ocorrências mais ao norte, em 

que sua porção superior encontra-se a 1,5 – 2,0m abaixo do nível do mar. 
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 Estes corpos apresentam-se como linha recifal composta, orientada por linhas 

sucessivas de corpos alongados, com embasamento de arenito, interrompidas nas vizinhanças 

das desembocaduras dos rios, ou barras, tendo seu eixo principal descolado nestas áreas. 

 Estes recifes têm uma estrutura coralínea (corais e algas calcárias incrustantes do 

grupo Melobeiae, estabelecida sobre um embasamento arenítico totalmente recoberto). As 

partes expostas à beira-mar (sul da área) apresentam uma superfície aplainada, muito pobre 

em vida, principalmente com revestimento de algas moles e pouco desenvolvidas. Os recifes 

submersos apresentam uma densa cobertura algal com predominância de Chlorophycea e de 

Pheophycea. 

 

3.1.5 - Depósitos Flúvio-Lagunares 

 Estes depósitos ocorrem, essencialmente, preenchendo a porção interna da planície 

costeira, dentro dos vales esculpidos dos principais rios da região.  

São depósitos constituídos por areias finas a grossas até siltes argilosos com diferentes 

graus de compactação, podendo ocorrer como terraços formando planícies mais ou menos 

contínuas ou como terraços isolados no sopé das formações mais antigas (Manso, et al., 

1992). 

 A expansão imobiliária desordenada ocupa, cada vez mais, estas áreas, chegando por 

vezes, a construir edificações no leito dos riachos, após haverem sido realizados aterros. 

 

 

3.2 - Compartimentação Geomorfológica 

 Entre os compartimentos geomorfológicos detectados na região, temos ao norte o 

predomínio da Superfície dos Tabuleiros e da Planície Costeira; ao sul, há uma presença do 

Domínio Colinoso em substituição à Superfície dos Tabuleiros. 

 Os tabuleiros são constituídos por sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras, 

comportando-se como um vasto glacis detrítico, de altitudes situadas entre 40-100m, sulcados 

pela drenagem, com interflúvios de topos aplainados.  No Domínio Colinoso encontra-se a 

ocorrência das formações geológicas cretácicas e paleocênicas da Formação Beberibe, 

Gramame e Maria Farinha. Em Itamaracá, sua ocorrência dá-se na porção central, na forma de 
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pequenos morros isolados, estendendo-se para norte e para sul, margeando o compartimento 

geomorfológico dos Tabuleiros. As planícies costeiras elaboradas durante o Quaternário, 

constituem-se numa unidade geológico-geomorfológica de grande complexidade, tendo em 

vista serem ambientes de transição entre fenômenos continentais e marinhos, onde podem ser 

inseridos diversos sub-compartimentos geomorfológicos (Manso et al., 1992). Compreendem 

o setor Norte do litoral de Pernambuco (Coutinho et al., 1994), que corresponde à faixa 

situada entre Olinda e o Rio Goiana, onde a presença de sedimentos da Formação Barreiras é  

responsável pela existência de uma planície costeira estreita, com linha de costa de direção N-

S, pouco recortada e com a presença expressiva de estuários e manguezais, particularmente ao 

longo do Canal de Santa Cruz, em Itamaracá.  

 Na região são destacados várias unidades geomorfológicas distintas, com seus 

respectivos tipos de sedimentos. Podemos destacar os Terraços Marinhos Superiores 

(pleistocênicos), Terraços Marinhos Inferiores (Holocênicos), Baixios de Maré, Flechas 

Litorâneas Arenosas e Recife de Barreira. 

 

3.2.1 - Terraços Marinhos Superiores 

Nessas planícies costeiras encontram-se dois níveis de terraços marinhos elaborados 

durante as oscilações do nível do mar no Quaternário. Os terraços superiores, elaborados 

durante a regressão que se sucedeu após o máximo da penúltima transgressão marinha 

(Bittencourt, et al., 1979), de provável idade pleistocênica, apresentam-se em geral 

descontínuos, mais ou menos alongados e paralelos à linha de costa, no sopé das formações 

geológicas mais antigas.  

 Possuem largura média de 10m, com sua ocorrência na região da Ilha de Itamaracá, 

onde aparecem terraços contínuos, irregulares, com drenagem superimposta, formando três 

faixas continuas, alcançando até 3 Km de largura. Esses terraços atingem altitudes médias em 

torno de  3 – 8m.   

 

3.2.2 - Terraços Marinhos Inferiores 

 Estes terraços desenvolveram-se na última regressão marinha, após retrahalhamento 

das reentrâncias do relevo então existente na última transgressão e erodindo parcialmente os 

terraços marinhos Pleistocênicos. 
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 Este sub-compartimento apresenta uma geometria mais regular com relação àquela 

observada na anterior, sendo em geral, alongados paralelos à linha de costa com altitude 

média de 1 – 3 m. sendo sua largura bastante variável. São separados dos anteriores por 

pequenas lagunas ou riachos alongados, os quais se instalaram nas cavas existentes entre 

alinhamentos de antigos cordões litorâneos. 

 

3.2.3 - Baixios de Maré 

 Este sub-compartimento é encontrado nas áreas onde o gradiente de declividade é 

nulo, estando portanto, sujeito à ação das marés. Devido à topografia, estas áreas são 

ambientes favoráveis aos processos de sedimentação flúvio-marinha. São encontrados baixios 

de maré em todas as fozes de rios, destacando o lado oeste de Itamaracá, banhado pelo canal 

de Santa Cruz, que tem o seu contorno externo praticamente todo ocupado por está sub-

unidade. 

  

3.2.4 - Flechas Litorâneas e Alinhamentos de Cordões 

Inserido em alguns terraços Holocênicos, encontram-se marcas de antigos 

alinhamentos de cordões litorâneos, cuja gênese está relacionada ao encontro de águas fluviais 

em desembocaduras de rios, com as correntes de deriva litorânea, no caso de direção geral N-

S, acarretando um obstáculo que poderá bloquear o transporte de sedimentos, proporcionando 

um “efeito de molhe” (Komar, 1973).  

 No trecho compreendido entre a foz do Canal de Santa Cruz e a praia de Maria 

Farinha, pode-se observar nitidamente o chamado “efeito molhe” ocorrendo atualmente, 

sendo gerado na foz do canal de Santa Cruz, e em grande parte responsável pela deposição e 

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

situados neste trecho do litoral: o rio Timbó e o canal de Santa Cruz.  

 

3.2.6 – Recife de Barreira 

Apresentam-se como feições lineares que se estendem, às vezes, continuamente, por 

cerca de 10 Km. Estes bancos afloram na baixamar, sendo que alguns podem ser vistos 

ligeiramente acima do nível médio do mar. Ocorrem dispostos paralelamente ao litoral por 

longos trechos do litoral pernambucano, normalmente formando duas ou três faixas de 
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bancos, apresentando em média 30-60m de largura por 3-4m de espessura (Mabesoone, 

1964).  

 Sobre alguns destes bancos de arenitos podem ser encontrados corpos de coralígenos e 

algálicos, com dimensões individuais que variam de 1 – 4 km de extensão, enquanto que a 

profundidade das águas circundantes raramente ultrapassam os 10 m (Dominguez et al., no 

prelo). 

 Os recifes possuem uma importância destacada no litoral pernambucano, pois 

funcionam como anteparo natural às investidas do mar sobre estas áreas costeiras, que se 

tornam, conseqüentemente, mais preservadas.   

 

3.2.7 – Coroa do Avião 

Trata-se de um banco arenoso, emerso, localizado em frente à desembocadura do 

Canal de Santa Cruz, ao sul da Ilha de Itamaracá. Possui uma área de aproximadamente 2,19 

há, com 560m de comprimento por 80m de largura, formado nas últimas duas décadas (fotos 

02 e 03). Sua origem está relacionada com a barreira hidráulica formada pelas correntes de 

fluxo e refluxo na Barra Orange, que trapeiam os sedimentos trazidos pela deriva litorânea. 

Segundo Teixeira (1991), a sedimentação das areias levaria a uma diminuição da 

profundidade, acarretando um aumento da incidência solar e conseqüente implantação da 

vegetação (holodole), que reteria nova camada de sedimentos, num processo cíclico. A 

presença de linhas recifais paralelas à costa, associadas a correntes de maré contribuíram para 

que os sedimentos arenosos não migrassem para a plataforma. 

 Segundo Teixeira (1991) uma conseqüência da formação da coroa do avião associada 

ao aterro de manguezais na margem direita do canal de Santa Cruz, foi a modificação na 

dinâmica das águas, decorrente do estreitamento do canal que a separa do continente, com um 

aumento das velocidades de fluxo e refluxo e conseqüente erosão vertical no canal e da praia 

à frente do forte Orange (foto 04). 
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Foto 02 – Vista aérea da Coroa do Avião.  Fonte: www. metamundi.com.br                                     

 

 

Foto 03 – Vista da “Coroa do Avião” a partir do forte Orange – Itamaracá – PE.                        
Fonte: www.frigoletto.com.br 
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 Foto 04 – Vista aérea do Forte Orange localizado na desembocadura sul do Canal de 
Santa Cruz.  Fonte: http://www.helicoptercompany.com.br 

 

3.7.1 - Características Hidrodinâmicas 

Segundo Lira (1975) a região possui uma dinâmica diferente das regiões vizinhas, 

ocasionado em função das pulsações periódicas do nível do mar, pelos rios que desembocam 

no Canal de Santa Cruz e nas áreas adjacentes e pela própria configuração da área. A área da 

desembocadura do rio apresenta uma hidrodinâmica complexa e conseqüentemente de grande 

mobilidade sedimentar na sua foz, assim como nas áreas adjacentes. 

O “efeito molhe” gerado na foz do Canal de Santa Cruz é em parte responsável pela 

deposição e retenção de sedimentos provindos do sul em ampla área entre as desembocaduras 

dos dois canais de fluxo, chamado de zona de deposição atual, na qual se insere a “Coroa do 

Avião” (figura 04), onde observamos uma área de intensa sedimentação atual. 

A formação de recifes próximo e paralelo à costa, mesmo apresentando falhas, 

contribuem em linhas gerais para o amortecimento das correntes de maré ao longo da costa 

(INPH, 1995).  
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Figura 04 – Provável esquema evolutivo da formação da coroa do avião. Fonte: Suguio et al. ( 1985, 
modificado). 
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CAPÍTULO 4 – MATERIAS E MÉTODOS 

 

 
 Os métodos empregados nesta pesquisa seguiram técnicas convencionais e aplicadas 

em estudos similares, desenvolvidas no Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha 

(LGGM) adequados aos objetivos do trabalho devido às disponibilidades para sua execução 

(figura 05). 

 

4.1 – Pesquisa Bibliográfica e Cartográfica 

Inicialmente foi necessária a procura de um acervo bibliográfico disponível referentes 

à plataforma continental de Pernambuco, (relatórios técnicos, trabalhos científicos, 

publicações, mapas, etc.) para a fundamentação das bases teóricas e metodológicas. A carta 

que serviu de base para a maioria dos mapas que integram este trabalho, foi à carta de 

nucleação norte da FIDEM (2001), na escala de 1:20 000. 

 

4.2 – Coleta de Amostras 

Foram realizadas três etapas de campo, com a finalidade de coletar sedimentos 

superficiais de fundo. A amostragem foi realizada com auxílio de um amostrador pontual do 

tipo Van Veen, com capacidade para cinco litros. Foi elaborada uma malha aleatória, em 

função da dificuldade para espacializar as amostras dentro da área (figura 06). Foram 

coletadas 69 amostras, sempre com uma profundidade inferior a 10 m, sendo posteriormente 

acondicionadas em sacos plásticos e etiquetados. Seus pontos foram todos georeferenciados, 

através do Sistema de Posicionamento Global - GPS (Garmin 12). 
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PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO 

COLETA DE AMOSTRAS NO CAMPO

EMBALAGEM 

ETIQUETAGEM

SECAGEM EM ESTUFA A TEMPERATURA DE 60 º C

QUARTEAMENTO  

PESAGEM DE 100g

PESAGEM DAS FRAÇÕES 

PENEIRAMENTO MECÂNICO DA FRAÇÃO AREIA     

PESAGEM DAS FRAÇÕES

CONSTRUÇÃO DE HISTOGRAMAS 

CÁLCULOS ESTATÍSTICO  (FolK & Ward)

SECAGEM 

PENEIRAMENTO ÚMIDO

FRAÇÃO CASCALHO FRAÇÃO AREIA FRAÇÃO LAMA

 


