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ABSTRACT. Studies carried on the Brazilian continental shelf are little developed, especially on the northeastern Brazil, and particularly on Rio Grande do Norte State.
This work intends to organize the existent information about the sediment cover on the NE Brazilian continental shelf, and to elaborate a sedimentological chart. The
used methodology integrated the sedimentological data with remote sensing processing stored on a georeferenced bank. Ten main facies were mapped on the studied
area. Siliciclastic sands are present on shallow waters, near the coast, while carbonate sands are present offshore. The muds are present in the mouth of the rivers and
filling channels on the shelf. The sediment cover is one of the most important parameters to understand de shelf system as a whole, because they reflect geological and
hydrodynamic processes, present and past, and define, together with others variables, the kind of biological community installed.
Keywords: Continental shelf, Marine sediments, Remote sensing, Rio Grande do Norte.

RESUMO. Estudos na plataforma continental brasileira são ainda pouco desenvolvidos, principalmente no Nordeste do Brasil e em particular no Rio Grande do
Norte. Visando diminuir esta lacuna este trabalho teve como objetivo reunir as informações existentes sobre a cobertura sedimentar da plataforma brasileira adjacente
ao litoral setentrional do RN, com vistas à elaboração de uma carta sedimentológica. A metodologia adotada consistiu na integração de dados sedimentológicos e
produtos de sensores remotos armazenados em bancos de dados georreferenciados. Dez fácies sedimentológicas principais foram mapeadas ao longo da plataforma
interna setentrional do Rio Grande do Norte, no trecho compreendido entre Guamaré e Macau. O fácies areia siliciclástica ocorre em águas rasas ao longo da costa,
passando transicionalmente para areais carbonáticas em direção offshore. As lamas estão restritas a foz de rios e ao preenchimento de canyons na plataforma. A
cobertura sedimentar constitui-se em um dos parâmetros importantes para a compreensão do ecossistema plataformal como um todo, pois além de refletirem processos
geológicos e hidrodinâmicos, passados e atuais, determinam, juntamente com outras variáveis ambientais, os tipos de comunidades biológicas instaladas.
Palavras-chave: plataforma continental, sedimentos marinhos, sensoriamento remoto, Rio Grande do Norte.
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INTRODUÇÃO
A plataforma continental é a extensão do nosso próprio território,
e este patrimônio nacional, a chamada “Amazônia Azul”, provavelmente com uma quantidade de riquezas muito maior que
a “Amazônia verde” tem para nos oferecer, pouco tem sido explorado. Apesar da existência do Programa de Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Jurı́dica Brasileira
(REMPLAC), prontificado e aprovado pela Resolução 004/97, de
03/12/97 da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
(CIRM, 2000), e da reconhecida importância da Plataforma Continental, poucos estudos tem sido desenvolvidos ao longo da
“Amazônia Azul”. Essa carência de informações dificulta o estabelecimento de polı́ticas e estratégias governamentais relativas
à utilização de recursos naturais (bióticos e abióticos) da plataforma continental (Freire et al., 2002).
Os dados derivados de amostras de sedimentos do fundo marinho são importantes, por exemplo, para: 1) estudar mudanças
climáticas visando previsão ambiental; 2) entender o impacto da
pesca no habitat bêntico e outras comunidades biológicas; 3) estudar padrões de poluição no mar e quais os mecanismos para
ajudar a manter a integridade das áreas costeiras; 4) encontrar
fontes de material passı́vel de ser dragado para recomposição de
praias; 5) avaliar impactos de deposição de lixo no mar; 6) localizar recursos minerais estratégicos; 7) determinar locais para
instalação de cabos submarinos e outras estruturas; 8) fornecer
base de dados através de sensores remotos, ajudando a refinar
novas técnicas para previsão e caracterização ambiental; 9) entender melhor a Terra e como funciona seu sistema ambiental.
A sedimentação na plataforma continental nordeste do Brasil reflete a geologia, clima, drenagem e ambiente tectônico. Devido
ao clima tropical e sedimentação terrı́gena desprezı́vel, esta plataforma é estreita (média de 63 km de largura) e rasa (na sua maior
parte mais rasa que 40 m). Em contraste com outras plataformas
tropicais, a presença de corais é inexpressiva. Estes são encontrados nos recifes da zona litoral, mas contém apenas alguns dos
gêneros construtores de recifes comuns no Oeste das Índias (Laborel, 1967). Os sedimentos terrı́genos são, na sua grande maioria, relı́quias e a sua composição sugere que, no Pleistoceno, o
clima foi muito similar ao atual (França et al., 1976; Kowsmann
& Costa, 1979; Amaral, 1979; Vital et al., 2005).
A Plataforma Continental Brasileira adjacente ao Estado do
Rio Grande do Norte (RN) é uma das áreas menos conhecidas
no Brasil. Esta escassez de dados, muito provavelmente, esta relacionada a sua profundidade rasa e a presença de obstáculos
proeminentes (recifes), que dificultam a navegação. Os pou-

cos estudos desenvolvidos são pontuais e restritos a áreas de
exploração de hidrocarbonetos. Pesquisas desenvolvidas mais
recentemente na plataforma setentrional do RN foram veiculadas
apenas como dissertações, resumos e comunicações de congressos (Costa Neto, 1997; Röber, 2001; Guedes, 2002; Vital et al.,
2002a,b,c; Amaro et al., 2002). Assim, este trabalho tem como
objetivo reunir as informações existentes sobre a cobertura sedimentar da plataforma brasileira adjacente ao litoral setentrional
do RN (Figura 1), com vistas à elaboração de uma carta sedimentológica.
Esta caracterização é importante tanto para analisar as
possı́veis relações existentes entre a dinâmica e sedimentação do
ambiente recente e paleoceanográfico, quanto para análise das
situações de risco decorrentes de eventuais derrames de hidrocarbonetos na Plataforma Continental e áreas costeiras adjacentes, tendo em vista a Bacia Potiguar ser o maior produtor de óleo
em terra no Brasil, e a exploração no mar ocorrer em águas rasas.

MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia adotada neste estudo consistiu inicialmente na
análise de dados batimétricos (Ministério da Marinha, 1972;
Costa Neto, 1997; Röber, 2001; Guedes & Vital, 2001; Guedes,
2002; Guedes & Vital, 2002) e amostras existentes no acervo
do Laboratório de Geologia e Geofı́sica Marinha e Monitoramento Ambiental-GGEMMA da Pós-Graduação em Geodinâmica
e Geofı́sica-PPGG /UFRN: 74 amostras coletadas na região de Galinhos e Guamaré em projetos coordenados por H. Vital, em sua
maioria usadas anteriormente por Röber (2001) e Guedes (2002)
respectivamente em dissertação de mestrado (Cooperação CAU
Kiel-UFRN) e Relatório de Graduação em Geologia (DG-UFRN),
44 amostras cedidas do acervo Museu Câmara Cascudo, coletadas entre Guamaré e Macau em projetos coordenados por I.
Silveira, e 149 amostras coletadas na região da foz do rio Açu
cedidas por L.X. Costa Neto que as utilizou em dissertação de
mestrado desenvolvida na UFF (Costa Neto, 1997). Um banco de
dados georreferenciados, com acesso para visualização em ArcView 3.2, foi constituı́do com as amostras selecionadas (amostras com dados incompletos foram descartadas). Com vistas na
padronização do mapeamento faciológico, estas amostras inicialmente foram analisadas através do software SAG-Sistema de
Análises granulométricas, desenvolvido pela UFF (Dias & Ferraz, 2004), que classifica os sedimentos de acordo com Shepard
(1954), Larsonneur (1977) e Dias (1996). A classificação aqui utilizada foi a de Freire et al. (1997) adaptada de Dias (1996), tendo
em vista a predominância de depósitos carbonáticos, formados
Revista Brasileira de Geofı́sica, Vol. 23(3), 2005
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Figura 1 – Arcabouço tectônico da Bacia Potiguar com localização da área em azul. Compilado de Bertani et al. (1990).

Tabela 1 – Classificação de sedimentos do fundo marinho (Freire et al., 1997).

SUBDIVISÕES PRINCIPAIS

SEIXOS, GRÂNULOS,
COQUINAS OU RODOLITOS
(L<15%;Md>2mm)

SEDIMENTO LITOCLÁSTICO
carbonatos <30%

CL 1
cascalho litoclástico

SEDIMENTO LITO-BIOCLÁSTICO
carbonato = 30 a 50%

CL 2
cascalho lito-bioclástico

SEDIMENTO BIO-LITOCLÁSTICO
carbonatos = 50 a 70%

CB1
cascalho bio-litoclástico

SEDIMENTO BIOCLÁSTICO
carbonato >70%

CB2
cascalho bioclástico

AREIAS
(L<15%; areia+lama>50%; Md<2mm)
15%<superior a 2mm<50%

superior a 2mm<15%

AL1a
areia litoclástica
com grânulos e cascalhos
AL2a
areia lito-bioclástica
com grânulos e cascalhos
AB1a
areia bio-litoclástica
com grânulos e cascalhos
AB2a
areia bioclástica
com grânulos e cascalhos

AL1b
areia litoclástica

LL1
lama terrı́gena

AL2b
areia lito-bioclástica

LL2
marga arenosa

AB1b
areia bio-litoclástica

LB 1
marga calcária

AB2b
areia bioclástica

LB2
lama calcária

Abreviatura: L = lama; Md = mediana
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por uma mistura biogênica/biodetrı́tica, constituı́da por fragmentos de algas calcárias, moluscos, ostracodes, briozoários e foraminı́feros que ocorrem apenas nesta região da costa Brasileira
(Tabela 1).
Em seguida foi elaborada uma carta base a partir dos dados
analisados, na qual as 267 amostras foram plotadas, de acordo
com a sua classificação sedimentológica (Tabela 2). Paralelamente, uma cena do satélite LANDSAT-7-ETM+ do ano de 2001
foi recortada às dimensões da área de interesse e processada
utilizando-se filtros adaptativos direcionais de modo a ressaltar a
morfologia do fundo submarino. Sobre esta imagem foram plotadas as 267 amostras (Figura 2). As amostras foram classificadas
em fácies pré-estabelecidas (Tab. 2 e Fig. 2).
Através da integração entre a carta base, análise das amostras selecionadas e a carta obtida a partir da imagem LANDSAT7-ETM+, associada aos dados sonográficos desta área (Vital et
al., 2002a, b), foi traçado os limites de fácies e elaborada a carta
sedimentológica da área em apreço (Figura 3).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tendo em vista o prefixo lito (do grego lithos) significar pedra ou
rocha e o termo litoclástico ser comumente utilizado no sentido
de clasto sedimentar composto de um tipo de rocha pré-existente
(Allaby & Allaby, 1991), optou-se neste estudo por utilizar o termo
siliciclástico, por este ser aplicado a sedimentos que compreendem partı́culas compostas de fragmentos de rochas e minerais
silicáticos, ou seja argilitos, arenitos e conglomerados (Allaby &
Allaby, 1991) e, portanto mais apropriado para a cobertura sedimentar da plataforma continental do Nordeste do Brasil. Os demais critérios da classificação utilizada por Freire et al. (1997)
permanecem inalterados. Desta forma os sedimentos foram classificados em 16 fácies conforme Tabela 2. Entretanto apenas as
10 fácies principais foram representadas em mapa (Figura 3).
Por tratar-se de uma plataforma rasa e a cena LANDSAT-7ETM+ utilizada ter sido obtida em perı́odo de águas excepcionalmente lı́mpidas (baixo volume de sedimentos em suspensão)
e ausência de nuvens foi possı́vel visualizar o fundo marinho
até a profundidade de 25 m. A imagem multiespectral LANDSAT 7-ETM+ integrada em sistema de cores IHS (Intensity-HueSaturation ) e submetida à filtragem direcional permitiu reconhecer diferentes feições submersas de grande escala (Figura 2) com
base na cor clara (áreas mais rasas) versus escura (áreas mais
profundas), tais como: 1) fundo escuro homogêneo em águas
mais rasas que 10 metros, associado a fundo plano; 2) Campos de
dunas longitudinais subaquosas muito grandes (sentido de Ash-

ley, 1990) são encontrados entre 1,5 e 12 quilômetros offshore.
São em geral assimétricas e apresentam entre 2 a 3,5 m de altura
(Röber, 2001). Próximo à costa, as dunas subaquosas longitudinais são aproximadamente lineares orientadas na direção ENEWSW (250◦ ) com cerca de 12 quilômetros de comprimento. Mais
distante da costa em direção offshore as dunas subaquosas apresentam extensão de mais de 20 quilômetros, estando separadas
uma das outras por uma distância mais ou menos uniforme de
1 a 1.5 quilômetros e com 300 a 500 metros de largura (Röber,
2001). As dunas subaquosas longitudinais podem ser subdividas
em bem visı́veis a leste (em frente a Guamaré-Galinhos) e menos
visı́veis a oeste (direção a Macau); 3) campos de dunas transversais muito grandes. Apresentam orientação NE-SW, extensão da
ordem de 5 a 10 km, 300 a 400 m de largura e altura média de
3 m. São observadas a profundidades maiores que 10 m; 4) recifes, linha continua offshore bordejando as dunas transversais e
separando-as de área mais profundas sem penetração dos sensores remotos; 5) vale inciso (antigo canyon do rio Açu), em frente
a Macau, marcado por uma margem leste relativamente ı́ngreme e
pronunciada, e uma margem oeste com apenas um declive suave,
(Schwarzer et al., no prelo); e 6) quebra da plataforma, marcada
pela ausência de penetração dos sensores remotos. A integração
entre o tipo de sedimento e a morfologia do fundo marinho associado permitiu uma melhor delimitação dos fácies sedimentológicas que compõem a cobertura sedimentar da plataforma.

Caracterização Sedimentológica
A distribuição de fácies sedimentológicas ao longo da plataforma
interna setentrional do Rio Grande do Norte, no trecho compreendido entre Guamaré e Macau, permitiu o reconhecimento de 16
fácies distintas, entretanto apenas as 10 principais são representadas na Figura 3.
A fácies areia siliciclástica ocorre ao longo da costa, na
região entre Guamaré e foz do rio Açu (Macau), em áreas de fundo
submarino onde as formas de fundo são bem desenvolvidas, com
uma boa visibilidade e representadas pelas dunas longitudinais
com 2 a 3,5 m de altura. As dunas longitudinais bem visı́veis
tendem a concentrar areia siliciclástica nas porções mais altas
(crista); enquanto areias silici-bioclásticas com grânulo e
cascalho e areias biosiliciclásticas com grânulo e cascalho concentram-se nas partes mais profundas entre as dunas
de areia (calhas). Entretanto, devido à escala utilizada na carta sedimentológica da Figura 3 estas três fácies não foram diferenciadas, sendo representadas apenas pela fácies areia siliciclástica.
Os sedimentos constituintes desta fácies apresentam granulomeRevista Brasileira de Geofı́sica, Vol. 23(3), 2005
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Figura 2 – Amostras de sedimentos analisadas plotadas sobre imagem Landsat ressaltando o fundo marinho. Cada cor corresponde a um fácies, conforme Tabela 2.
Continente em tons de preto e rosa; Plataforma em tons de preto e branco.

tria variando de areia média a grossa, os grãos são moderadamente a pobremente selecionados, variando de subangulosos a
arredondados com grau de esfericidade predominando nas classes esférica a muito esférica.
A fácies lama terrı́gena está limitada às áreas próximas
a desembocadura dos rios e / ou braços de mar existentes na
região, sendo mais proeminente na porção a E do rio Açu, cujos sedimentos em suspensão são levados pela deriva litorânea
ao atingirem o mar. A fácies marga arenosa, lama calcária
e marga calcária ocorrem preenchendo o canyon submerso,
resquı́cio do antigo vale do rio Açu, aumentando o conteúdo de
carbonato à medida que se distancia da costa. A margem leste
do canal é relativamente ı́ngreme e pronunciada, tendendo a concentrar lama calcária, enquanto a margem oeste consiste apenas
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de um declive suave onde há uma maior concentração de marga
calcária.
A fácies areia biosiliciclástica ocorre de forma aproximadamente elı́ptica, na região offshore entre o a foz do rio Açu e
a Ponta do Tubarão em fundo plano. Esta fácies ocorre ainda na
forma de uma faixa contı́nua offshore acompanhando a isóbata
de 10 metros, após o término das areias siliciclásticas. Neste
caso, as formas de fundo apresentam menor dimensão que as
desenvolvidas nas areias siliciclásticas e estão orientados preferencialmente na direção NE-SW (dunas transversais), evidenciando diferentes regimes hidrodinâmicos.
A fácies areia silicibioclástica ocorre preferencialmente
offshore, circundando a fácies areia biosiliciclástica, próximo à
foz do rio Açu, apresentando formas de fundo menos desenvolvi-
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Tabela 2 – Classificação modificada de Freire et al. (1997) para amostras de fundo da Plataforma Continental do RN: Guamaré a Macau.

NÚMERO
DA FÁCIES

NÚMERO DE
AMOSTRAS

1

10

2

37

3

12

4

27

5

2

6

58

7

7

8

31

9

1

10
11
12
13
14
15
16

13
11
6
17
6
27
2

CLASSIFICAÇÃO DOS SEDIMENTOS
Areia Bio-Siliciclástica com grânulos e cascalho –AB1a
(C=50 a 70%; L < 15%; areia+lama > 50% Md < 2mm;
15% < superior a 2 mm < 50%)
Areia Bio-Siliciclástica – AB1b
(C=50 a 70%; L < 15%; areia+lama > 50% Md < 2mm;
superior a 2 mm < 15%)
Areia Bioclástica com grânulos e cascalho – AB2a
(C > 70%; L < 15%; areia+lama > 50% Md < 2mm;
15% < superior a 2 mm < 50%)
Areia Bioclástica – AB2b
(C > 70%; L < 15%; areia+lama > 50% Md < 2mm;
superior a 2 mm < 15%)
Areia Siliciclástica com grânulos e cascalho – AS1a
(C < 30%; L < 15%; areia+lama > 50% Md < 2mm;
15% < superior a 2 mm < 50%)
Areia Siliciclástica – AS1b
(C < 30%; L < 15%; areia+lama > 50% Md < 2mm;
superior a 2 mm < 15%)
Areia Silici-Bioclástica com grânulos e cascalho – AS2a
(C=30 a 50%; L < 15%; areia+lama > 50% Md < 2mm;
15% < superior a 2 mm < 50%)
Areia Silici-Bioclástica- AS2b
(C=30 a 50%; L < 15%; areia+lama > 50% Md < 2mm;
superior a 2 mm < 15%)
Cascalho Bio-Siliciclástico – CB1
(C=50 a 70%;L<15%; Md>2mm)
Cascalho Bioclástico – CB2 (C>70%;L<15%; Md>2mm)
Marga calcária – LB1 (C=50-70%; L >15%)
Lama Calcária – LB2 (C > 70%; L > 15%)
Lama Terrı́gena – LL1 (C<30%; L>15%)
Marga Arenosa – LL2 (C=30-50%; L>15%)
Cascalho Siliciclástico – CS1 (C<30%; L<15%; Md>2mm)
Cascalho Silicibioclástico – CS2 (C=30-50%; L<15%; Md>2mm)

Abreviatura: C = carbonato; L = lama; Md = mediana

das (menos visı́veis) que a fácies areia siliciclástica, embora com
a mesma direção. Provavelmente, estas formas de fundo são menos visı́veis na imagem de satélite devido à presença dos carbonatos que não apresentam reflexão tão intensa quanto às areias
siliciclásticas constituı́das predominantemente de quartzo.
As areias bioclásticas ocorrem preferencialmente como
uma faixa contı́nua após a areia biosiliciclástica, diferenciando-se
da mesma apenas pela maior profundidade; ocorrem ainda após

a foz do rio Açu, onde desenvolvem formas de fundo aproximadamente paralelas a costa (Dunas longitudinais). Estas formas de
fundo apresentam entre 2 a 1,5 metros de altura e tendem a concentrar areia bioclástica nas porções mais altas (crista); enquanto
areias bioclásticas com grânulo e cascalhos concentramse nas partes mais profundas entre as formas de fundo. Assim,
na carta sedimentológica estas duas fácies são indistintas, sendo
representadas apenas pela fácies areia bioclástica.

Revista Brasileira de Geofı́sica, Vol. 23(3), 2005
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Figura 3 – Carta sedimentológica para a plataforma continental brasileira entre Guamaré e Macau (NE Brasil).

O cascalho bioclástico ocorre preferencialmente em profundidades maiores de 25 metros, acompanhando esta isóbata. O
cascalho siliciclástico e em menor proporção o cascalho bioclástico, ocorre na forma de bolsões em áreas mais rasas, onde
o fundo submarino é plano. Neste último caso poderiam estar associados a depósitos residuais formados por correntes de marés
de alta velocidade. Embora estudos hidrodinâmicos sistemáticos
sejam ausentes nesta região, dados recentes registram localmente
velocidades de correntes da ordem de 100 cm/s. Os cascalhos do
fundo provavelmente são relı́quiares de uma superfı́cie erosional
mais antiga que foi formada durante nı́vel de mar baixo no Pleistoceno.

presença de obstáculos) onde a presença de rios com grande
aporte sedimentar é desprezı́vel, como no Nordeste do Brasil. Os
resultados obtidos neste trabalho para o litoral setentrional do Rio
Grande do Norte permitiram, a partir do processamento digital de
imagens, a delimitação mais precisa do padrão da distribuição
sedimentar no fundo marinho, tendo em vista as diferentes respostas espectrais em função da composição e textura da cobertura sedimentar, que por sua vez esta relacionada à morfologia do
fundo marinho.
O tipo de informação aqui obtido, associado com outros
parâmetros ambientais, irá subsidiar na determinação dos tipos
de comunidades bióticas associadas, bem como uma melhor
compreensão dos ambientes deposicionais modernos.

CONCLUSÕES
A integração de dados de sensores remotos e dados sedimentológicos mostrou-se apropriada para geração de cartas sedimentológicas em áreas submersas rasas e de difı́cil acesso (e.g.
Brazilian Journal of Geophysics, Vol. 23(3), 2005
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J. Rech. Oceanogr. 2: 34–39.
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