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RESUMO 

A finalidade deste trabalho foi fornecer informações atualizadas e sistemáticas acerca dos 

sedimentos superficiais da plataforma continental leste do Ceará, entre os municípios de 

Cascavel e Beberibe, bem como discutir algumas das potencialidades de utilização e 

limitações quanto ao uso dos sedimentos existentes. Neste sentido, foram consideradas as 

características dos sedimentos siliciclásticos e bioclásticos contidos na plataforma continental 

interna da área de estudo.  Para tanto, foram realizados levantamentos batimétricos de detalhe, 

amostragem de sedimentos superficiais e posterior análise sedimentológica dos dados. Além 

disto, foram feitas testemunhagem e descrição do substrato marinho na área de ocorrência de 

granulados bioclásticos, e zoneamento da ocorrência dos sedimentos encontrados a partir da 

confecção de mapas. Foi possível identificar quatro zonas batimétricas, sendo três zonas 

principais de sedimentos siliciclásticos (mais próximas à costa), além de uma quarta zona 

representando a área de ocorrência de sedimentos bioclásticos (área mais externa). Os dados 

indicaram que a área de ocorrência dos siliciclásticos se estende de forma expressiva até os 15 

metros de profundidade, a partir da qual começam a predominar os granulados bioclásticos. A 

análise dos sedimentos superficiais indicou que a maior parte é composta de areia média a 

grosseira, constituindo principalmente sedimentos litoclásticos a litobioclásticos. A confecção 

de mapas sedimentológicos se mostrou essencial no entendimento e representação dos 

processos e fenômenos, além de ser uma contribuição a trabalhos futuros na área de 

plataforma entre Cascavel e Beberibe. A análise do testemunho demonstrou que não apenas 

os sedimentos superficiais da área de ocorrência de granulados bioclásticos são enriquecidos 

em carbonato de cálcio (CaCO3), mas isso se estende também ao substrato da área, a uma 

profundidade de pelo menos 1,3 metros. Apesar do potencial para utilização de bioclásticos na 

área, há uma grande fragilidade associada às algas calcárias, o que denota, a princípio, a 

necessidade da sua preservação. Os estudos realizados em relação aos aspectos sedimentares e 

potencialidades da plataforma continental precisam ser ampliados, sendo indicados, métodos 

geofísicos, estudo das condições hidrodinâmicas de fundo e dos aspectos relacionados à biota 

marinha, como forma de melhor orientar a utilização das potencialidades associadas a esses 

sedimentos. 

Palavras-chave: Sedimentos superficiais marinhos, recursos minerais, siliciclásticos, bioclásticos. 



ABSTRACT 

The purpose of this study was to provide updated and systematic information about the 

surface sediments of the eastern continental shelf of Ceará, between the municipalities of 

Cascavel and Beberibe as well as to discuss some of the potential use and limitations of the 

existing sediments. Then, it has been considered the characteristics of siliciclastic and 

bioclastic sediments of the study area inner shelf and bathymetric surveys of detail, as well as 

sampling of surface sediments. Subsequent sedimentological data analysis, coring and 

description of the marine substrate, the occurrence of bioclastic granules, and zoning of the 

occurrence of sediment displayed on the maps. It was possible to identify three major 

bathymetric zones, starting from the coast to the outermost area raised, plus a fourth area 

representing the area of occurrence of bioclastics. The data indicated that the area of 

occurrence of siliciclastic expressively extends up to 15 feet deep , from which have begun to 

dominate the bioclastic granules. The analysis indicated that the superficial sediment consists 

mostly of medium to coarse sand mainly constituting the litobioclástics sediments. The 

zoning of the main characteristics of the sediments analyzed by making sedimentological 

maps proved essential in understanding processes and phenomena, as well as being a 

contribution to future work in the area of platform between Cascavel and Beberibe. The 

analysis of the testimony demonstrated that not only the surface sediments of the area of 

occurrence of bioclastic granules are enriched in CaCO3, but it also extends to the substrate 

area to a depth of at least 1.3 meters. Despite the good potential for use of bioclastic in the 

area, there is a big weakness associated with calcareous algae, which demonstrates the need 

for its preservation. Studies in relation to sedimentary features and capabilities of the 

continental shelf must be expanded through new methodologies such as geophysical methods, 

study the hydrodynamic background and issues related to marine biota, in order to better 

guide the use of the potentials associated these sediments. 

Keywords: Marine surface sediments, mineral resources, siliciclastics, bioclastics. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

 

Este trabalho foi desenvolvido na plataforma continental leste do Estado do Ceará, 

entre os municípios de Cascavel e Beberibe, a cerca de 70 km da capital, Fortaleza. A área de 

estudo está delimitada internamente (região costeira) pelas coordenadas UTM 

592105/9549908 a oeste; 596580/9543823 a leste, e externamente (região oceânica) pelas 

coordenadas 613219/9564200 a oeste; 617442/9557974 a leste, perfazendo aproximadamente 

190 km² de área total levantada (figura 01). 

A pesquisa realizada abordou os aspectos sedimentares e potencialidades dos recursos 

marinhos associados na referida área de estudo. O rico potencial mineral e biológico existente 

na plataforma continental, sua importância estratégica para a nação brasileira, bem como a 

necessidade de ampliação e continuidade nos estudos nela desenvolvidos, foram os principais 

fatores que impulsionaram o desenvolvimento desta dissertação.  

O apoio na execução dos trabalhos se deu através do Projeto Pronex “Potencialidades 

e Manejo Ambiental na Exploração de Granulados Marinhos”, integrante do Núcleo de 

Excelências em Granulados Marinhos, envolvendo parceria técnico-científica entre nove 

instituições, desde universidades até institutos de pesquisa ligados ao mar, dentre eles o 

Instituto de Ciências do Mar – LABOMAR, da Universidade Federal do Ceará.  

 

 

 

 

 

 



Figura 01 - Mapa de localização da área de estudo 19

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho teve por objetivo geral fornecer informações atualizadas sobre os 

sedimentos superficiais da plataforma continental leste do Ceará, entre os municípios de 

Cascavel e Beberibe, bem como discutir algumas das potencialidades de utilização e 

limitações quanto ao uso dos sedimentos existentes.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar as principais características dos sedimentos superficiais encontrados na 

plataforma continental interna entre Cascavel e Beberibe. 

 

 Indicar com maior precisão a área onde ocorrem os granulados bioclásticos associados 

às algas calcárias e realizar descrição do substrato (testemunhagem para identificar a 

estratificação sedimentar). 

 

 

 Zonear a ocorrência dos sedimentos encontrados na área e suas principais 

características através da confecção de mapas sedimentológicos, bem como situá-los 

em batimetria de detalhe da plataforma.  

 

 

 Avaliar as potencialidades de utilização e limitações quanto ao uso dos sedimentos 

existentes. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 As Margens Continentais  

As margens continentais, de acordo com Heezen e Menard (1966) são as áreas de 

transição entre a crosta oceânica e a crosta continental, representando segundo Kennett (1982) 

cerca de 20% do total da área ocupada pelos oceanos.  

Do ponto de vista jurídico, estas áreas “compreendem o prolongamento submerso da 

massa terrestre do Estado costeiro, e é constituída pelo leito e subsolo da plataforma 

continental, pelo talude e pela elevação continental” (Convenção das Nações Unidas Sobre o 

Direito do Mar – CNUDM, 1995 - in RANGEL, 1997). As margens continentais se 

configuram, portanto, como uma extensão dos continentes, e estão associadas a uma 

complexa topografia do fundo oceânico (figura 02).  

 

                         Figura 02 - Configuração global da topografia do fundo oceânico 

 

Fonte: NOAA. 
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Estas áreas encontram-se submersas e apresentam uma série de compartimentos 

fisiográficos distintos, dentre elas a plataforma continental, objeto de estudo deste trabalho de 

dissertação, e assunto que será tratado mais detalhadamente adiante.  

De acordo com Coutinho (1995), as margens continentais concentram 90% do 

potencial econômico marinho, no que diz respeito a alimentos, combustíveis fósseis e 

minerais de valor econômico, o que evidencia sua importância estratégica nacional. No 

entanto, apesar de toda essa importância e dos recentes avanços nas pesquisas realizadas, a 

margem continental como um todo é ainda pouco conhecida se comparada com os setores 

emersos do território brasileiro, como alerta Oliveira et al., (2009). 

Usualmente as margens continentais são divididas em dois grupos principais (figura 

03) em relação à morfologia e à evolução tectônica: margens do tipo Atlântico (ou passivas), 

e do tipo Pacífico (ou ativas).  

Figura 03 - Tipos de margem continental: Atlântico (A) Pacífico (P) 

 

Fonte: Adaptado de Ross (2001). 

 

As margens do tipo Pacífico, ocorrem em placas tectônicas de limites convergentes, ou 

seja, que estão em constante movimento umas contra as outras, gerando assim fortes 

instabilidades. Tal instabilidade é responsável pela formação de margens continentais mais 

estreitas, menos espessas, e com gradiente batimétrico bem mais elevado, conforme Baptista 

Neto e Silva (2004).  

 

As margens continentais do tipo Atlântico, ou passivas, ocorrem em placas tectônicas 

de limites divergentes, onde há maior estabilidade. Isto possibilita a formação de uma margem 

mais extensa e espessa, com províncias fisiográficas bem demarcadas, e onde predomina o 
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acúmulo de sedimentos. Neste tipo de margem são encontradas três províncias fisiográficas 

bem delimitadas: plataforma continental, talude continental, e elevação (ou sopé) continental. 

A seguir, serão apresentadas algumas características da margem continental brasileira. 

 

2.1.1 A Margem Continental Brasileira  

A margem continental brasileira é do tipo Atlântico, o que contribuiu para a formação 

de importantes depósitos sedimentares. Segundo Coutinho (1995) a área total da referida 

margem é de 5.003.397 Km², correspondendo a 59 % do território brasileiro emerso (figura 

04). 

Figura 04 - Esboço da margem continental do Brasil (projetada do alto) 

 

Fonte: Adaptado de Tessler e Mahiques (2009). 

A origem desta margem continental está ligada à divisão entre os continentes sul-

americano e africano, ocasionada a partir de tectonismo. Do ponto de vista estrutural, temos 

que a margem continental brasileira apresenta falhamentos normais, com traços de falhas que 

se alongam por toda a sua extensão em disposição paralela à linha de costa, como 

encontramos na literatura especializada: Almeida (1967); Asmus e Ponte (1973); 

Schobbenhaus e Brito Neves (2003).  

 

Segundo Asmus e Ferrari (1975) tais planos de falha mergulham em geral em direção 

aos sítios mais profundos das bacias marginais, cujos rejeitos assumem a partir de então 

dimensões que variam da ordem de 3 a 5 km. Em relação à estratigrafia, a margem continental 
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brasileira compreende uma coluna que, quando completa, se distribui em três sequencias: uma 

inferior, clástica, flúvio-lacustrina; uma intermediária, evaporítica; e outra superior, marinha 

franca, conforme Asmus e Ponte (1973). 

 

 O conhecimento mais aprofundado sobre a margem brasileira é relativamente recente, 

sendo o primeiro trabalho com bom nível de detalhamento acerca da fisiografia da margem 

brasileira o de Barreto e Milliman (1969). Um grande avanço neste sentido foram os dados 

obtidos através do Projeto REMAC - Reconhecimento Global da Margem Continental 

Brasileira – finalizado em 1975, que serviu de estímulo para o desenvolvimento de novos 

estudos a partir de então. 

Na margem continental do Brasil as três principais províncias fisiográficas: 

plataforma, talude e elevação (sopé) são bem desenvolvidos, possuindo representatividade ao 

longo de toda a extensão do litoral brasileiro.  

Desde o início das pesquisas em geologia marinha no país, inúmeros estudos foram 

realizados visando sua compartimentação, destacando-se dois em particular. O primeiro deles 

foi o de Zembruscki et al., (1972), que dividiram a margem continental brasileira em três 

grandes áreas, sendo duas em que a morfologia de fundo é determinada principalmente pelos 

processos sedimentares (uma área ao Norte, e outra ao Sul), e uma terceira região (Nordeste-

Leste), cujas formas de relevo possuem nítida influência do tectonismo e vulcanismo. O outro 

trabalho foi o de Martins e Coutinho (1981) que, numa interpretação mais integradora do 

funcionamento da margem brasileira, considerando morfologia, estrutura, e sedimentação, 

propuseram outra compartimentação representada por seis macrocompartimentos, desde o 

Cabo Orange, no extremo norte brasileiro, até o arroio Chuí, no extremo sul do Brasil. 

A cobertura sedimentar em cada um dos setores da margem continental brasileira é 

bastante variável e complexa, obedecendo a regimes de sedimentação próprios, e podem ser 

agrupado em zonas bem estabelecidas, visando seu melhor entendimento. Nestas zonas, 

inúmeros fatores atuam em conjunto na determinação do padrão de sedimentação, variando 

desde fatores de cunho mais regional, como os morfoestruturais, até fatores de ordem 

dinâmica como os parâmetros oceanográficos, os meteorológicos e a diversidade biológica 

marinha.  

Analisando de forma mais detalhada, as três grandes áreas individualizadas 

inicialmente por Zembruscki et al., (1972) correspondem a três zonas: uma ao Norte, onde há 
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o predomínio de uma sedimentação terrígena, muito em parte devida aos grandes cursos 

fluviais, como o do rio Amazonas, e do regime pluviométrico que favorece o constante e 

massivo transporte de material sedimentar do continente à plataforma adjacente; uma zona 

intermediária, situada na costa Nordeste-Leste, onde predomina uma sedimentação 

carbonática (esta zona corresponde à área de estudo) e, por fim, uma zona ao Sul, partindo do 

Cabo de São Tomé (RJ) até o Chuí (RS), onde há expressiva sedimentação relíquia (figura 

05). 

                            Figura 05 - Zonas de sedimentação na margem continental brasileira 

 

Fonte: Adaptado de Coutinho (1975) e Zembruscki et al., (1972) por Monteiro (2011). 

 

A classificação de Martins e Coutinho (1981) considera os fatores integrados de 

sedimentação e morfologia, dando bons indicativos principalmente acerca da sedimentação 

nos setores mais próximos à costa, como a plataforma continental. Dentre os seis 

compartimentos individualizados nessa classificação destaca-se o trecho situado entre o delta 
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do Parnaíba (PI) e o Cabo Calcanhar (RN), no interior do qual está situada a área de estudo 

desta dissertação. Trata-se de uma região com sedimentação carbonática típica, com 

plataforma continental estreita (entre 40 e 50 km) cuja quebra ocorre em profundidades em 

torno de 80 metros.  

De acordo com Coutinho (1995) o relevo dessa área é constituído por uma plataforma 

relativamente plana na sua porção mais interna, alternando-se com fundos ondulados, e 

recifes de algas e corais em algumas porções, além de formações bioconstruídas. Algumas 

estruturas sedimentares de origem deltaica podem ser encontradas na região da borda de 

plataforma, bem como setores de terraços, platôs, montes submarinos e cadeias de montanhas 

como a Norte Brasileira e a de Fernando de Noronha, que regulam de modo mais 

regionalizado a morfologia e a sedimentação na área.  

Para o nível de abordagem desta dissertação, interessa particularmente a cobertura 

sedimentar existente no setor da plataforma continental. Em função disso, este tema será 

aprofundado mais adiante, em tópico específico. 

 

2.1.2 A Margem Continental do Ceará 

A margem continental do Ceará (figura 06) está localizada no interior da Margem 

Equatorial Atlântica, que segundo Silva Filho (2004) foi originada nos estágios finais da 

separação continental entre Brasil e África. Segundo Claudino Sales (2007) e Claudino Sales 

e Peulvast (2007) esse completo episódio de separação ocorreu entre 100 e 99 milhões de ano 

atrás, durante o período cretáceo da era Mesozoica. O desenvolvimento desta margem está 

relacionado ainda à formação da margem continental do nordeste como um todo, bem como 

da porção equatorial do Oceano Atlântico. 

Do ponto de vista fisiográfico, trata-se de uma margem continental relativamente bem 

desenvolvida, apresentando zona costeira adjacente regularizada em sua maior parte por 

abundantes aportes de areias continentais e marinhas, o que contribuiu para a configuração de 

um litoral retilíneo ao longo da porção emersa da zona costeira. Entre seus limites, 

encontramos ainda duas importantes bacias sedimentares: Bacia do Ceará, e Bacia Potiguar, 

que estão separadas entre si por uma estrutura denominada Alto de Fortaleza, conforme 

Mohriak (2003). Assim, a oeste desta estrutura fica a Bacia do Ceará, que se estende até o 
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Alto de Tutóia, enquanto que a leste fica a Bacia Potiguar, que se estende até o Alto de 

Touros. 

 

Figura 06 - Esboço geológico da margem continental do Ceará e porção emersa adjacente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva Filho (2004). 

 

 

Claudino Sales (2002) individualizou a margem cearense em cinco grandes domínios 

morfoestruturais, do leste (fronteira do CE com o RN) a oeste (fronteira do CE com o PI), a 

saber: Domínio Jaguaribe; Domínio Choró; Domínio Baturité; Domínio Jaibaras, e Domínio 

Chaval. Tais domínios são interessantes para o entendimento da dinâmica e estrutura dos 

setores da margem continental do Ceará, pois sua origem está relacionada a fatores dinâmicos 

e evolutivos que podem ser relacionados ainda aos padrões atuais de sedimentação e 

fisiografia. 

 

A área de estudo (entre os municípios de Cascavel e Beberibe) está situada na porção 

leste da margem continental cearense, no interior do Domínio Choró, que se desenvolve desde 

a região de Aracati/Fortim até a região de Cascavel/Aquiraz. Segundo Claudino Sales (2007) 

corresponde à área do antigo rift offshore Cretáceo Potiguar/Bacia Atlântica Potiguar.  
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A seguir serão tratados os principais aspectos relacionados à configuração e cobertura 

sedimentar de um dos setores da margem continental brasileira: a plataforma continental, 

objeto de estudo desta dissertação. Além disso, serão apresentadas as principais classificações 

existentes sobre este setor, juntamente com a evolução dos estudos e alguns dos principais 

levantamentos nela realizados.  

    

 

2.2 Plataforma Continental Brasileira  

 

2.2.1 Aspectos Fisiográficos e Compartimentação 

A plataforma continental constitui a extensão submarina, ou submersa, dos 

continentes, sendo uma das três províncias fisiográficas das margens continentais. Apresenta 

gradientes topográficos suaves, quase sempre inferiores a 1:1000, desde o seu limite interno, 

representado pela linha de costa, até o limite externo,  na região denominada quebra da 

plataforma, onde ocorre uma aumento considerável deste gradiente e se inicia o talude 

continental, conforme Baptista Neto e Silva (2004).  Suguio (2003) acrescenta ainda que o 

relevo dessa área é liso ou terraceado e com baixos desníveis, geralmente inferiores a 18 

metros.  

Apesar de se apresentar relativamente plana em sua maior parte, apresenta uma grande 

diversidade de estruturas geomorfológicas, desde formas erosivas de fundo, superfícies de 

acumulação sedimentar, como bancos de areia e algas, até afloramentos rochosos e recifes. 

Suas formas atuais são resultado da atuação em conjunto de estruturas herdadas de períodos 

pretéritos (em especial durante as variações do nível do mar), com os padrões atuais de 

sedimentação e dinâmica climato-oceanográfica, como atesta Coutinho (1995).  

A plataforma continental brasileira possui profundidade média de 130 metros. Na 

região Nordeste esse valor é bem mais reduzido, sendo menor que 40 metros em sua maior 

parte, segundo França et al., (1976). Ainda nessa região, a largura média da plataforma é de 

35 a 40 km, com mínimo de 15 km próximo a Salvador (BA). Na plataforma do Ceará, a 

largura máxima chega a atingir 101 km na altura de Camocim, a oeste de Fortaleza, e mínima 

de 41 km na altura de Icapuí, a oeste de Fortaleza, conforme Cavalcanti (1998). 



29 
 

Um grande impulso no desenvolvimento dos estudos sobre essa área no país foi o 

projeto LEPLAC (Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira), criado em 

1988 visando o estabelecimento do seu limite externo. A partir da efetivação deste projeto o 

conhecimento da fisiografia da plataforma brasileira foi favorecido, na medida em que foram 

disponibilizados dados batimétricos e sísmicos de maior precisão, além de informações mais 

complexas tais como a gravimetria e a magnetometria de extensas áreas. Antes, porém, 

merece ser destacado o esforço de Kempf (1970) que, ao estudar a plataforma de 

Pernambuco, tentou estabelecer aquilo que seria considerado uma primeira tentativa de 

divisão fisiográfica da plataforma brasileira, baseado em critérios biológicos.  Posteriormente, 

veio o trabalho de Coutinho (1976) apud Coutinho (1995), que propôs outra divisão 

fisiográfica, também para um setor da plataforma do Nordeste, só que de forma mais 

aperfeiçoada, a partir da integração de critérios sedimentológicos e morfológicos de fundo.  

Assim como a margem continental, a região da plataforma brasileira também é 

subdividida em setores. Assim, temos três setores bem estabelecidos, de acordo com variados 

critérios, tais como: profundidade, aspectos geomorfológicos, cobertura sedimentar e 

associações de organismos predominantes, considerando a classificação elaborada por 

Coutinho (1976). São eles: plataforma interna, média, e externa.  

A partir desta classificação, a plataforma interna seria delimitada pela profundidade de 

20 metros, a partir do trecho costeiro adjacente, onde haveria grande retrabalhamento dos 

sedimentos de fundo, em geral terrígenos. A plataforma média, por sua vez, estaria entre 20 e 

40 metros de profundidade, com relevo mais irregular que o da porção interna, e 

predominância de sedimentos de maior diâmetro, em geral de origem biogênica. E, por fim, a 

plataforma externa representaria o trecho a partir de 40 metros de profundidade, sendo 

preponderante a presença de areias biodetríticas, originadas na maioria dos casos pelos 

sistemas bem desenvolvidos de associações carbonáticas. 

Em estudo mais detalhado na plataforma do Ceará, Freire (1985) a individualizou em 

dois setores principais.  O primeiro deles seria a plataforma interna, até 20 metros de 

profundidade, com predominância da fácies areias quartzosas, e o outro setor seria a 

plataforma externa, a partir de 20 metros de profundidade até a quebra da plataforma, e com 

predominância da fácies organógena. 
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2.2.2 Cobertura Sedimentar 

A dinâmica deposicional, responsável em grande parte pela formação da cobertura 

sedimentar, verificada nos setores de plataforma obedece genericamente a dois tipos básicos 

de deposição: terrígena e carbonática. No primeiro caso, há uma considerável contribuição de 

sedimentos oriundos do sistema emerso terrestre, em especial através dos rios e demais cursos 

fluviais, que adentram o sistema marinho, transpondo quase sempre inúmeras barreiras 

geomorfológicas existentes na zona costeira. Trata-se, portanto, de material alóctone, formado 

em distintas condições intempéricas, cuja acumulação no ambiente de plataforma os submete 

a bruscos e/ou constantes regimes de retrabalhamento, sejam eles atuais ou pretéritos. Vale 

ressaltar que este tipo de deposição verifica-se principalmente no setor de plataforma interna, 

aonde a proximidade com as zonas de descarga de aporte terrígeno vindo dos rios, e 

condições de revolvimento do fundo e transporte longitudinal dos sedimentos, através das 

correntes costeiras, além de ondas e marés, são bem mais incisivas.  

Na deposição carbonática, por sua vez, o fator biológico é preponderante, estando 

relacionado à produtividade biológica dos organismos vivos e a forma como são sintetizados e 

incorporados nos sedimentos superficiais. O aporte terrígeno é ínfimo, ou mesmo nulo, e os 

principais fatores controladores segundo Ponzi (2004) são as condições de temperatura, 

salinidade, luminosidade, turbidez, dentre outros. Em geral há menor retrabalhamento do 

material, que permanece em muitos casos depositados in situ, junto aos organismos a partir do 

qual se originaram.  

A cobertura sedimentar da plataforma continental do Brasil possui variadas 

associações de sedimentos recobrindo suas principais estruturas superficiais, cuja 

diferenciação se dá não apenas em termos locais, mas ocorre também de modo mais 

regionalizado. Uma importante contribuição em relação ao conhecimento da cobertura 

sedimentar da plataforma continental da porção setentrional brasileira se deve a esforço inicial 

de Coutinho e Morais (1968), que apresentaram o primeiro mapa de distribuição dos 

sedimentos da plataforma continental Norte-Nordeste do Brasil.  

Em seu trabalho acerca dos recursos minerais da margem continental brasileira, 

Coutinho (1995) apresentou o mapa simplificado da distribuição de fácies sedimentares na 

plataforma continental do Brasil (figura 07), que permite a visualização de todo o 

recobrimento sedimentar superficial aí existente. A partir desta análise é possível identificar 

cinco fácies sedimentares principais. É importante salientar que existem variações no interior 
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destas fácies, inerentes às dimensões continentais da plataforma brasileira, não alterando, no 

entanto, o entendimento geral do arranjo sedimentar na plataforma do Brasil, como o que 

propõe o mapa elaborado. 

Figura 07 - Distribuição de fácies sedimentares na plataforma continental do Brasil 

 

Fonte: Adaptado de Coutinho (1995). 

 

Há, deste modo, uma fácies denominada areia quartzosa litorânea, bordejando 

praticamente toda a costa e se limitando às porções internas da plataforma. Sua composição é 

geralmente de areia quartzosa, cuja presença no ambiente sedimentar marinho está 

relacionado a processos dinâmicos de índole litorânea e fluviomarinhos. Seu maior 

desenvolvimento nos setores norte e sul brasileiro deve-se, ao que tudo indica, aos sistemas 

fluviais de rios de maior competência, que carreiam grande quantidade de material 

intemperizado no continente, e permitem o posterior retrabalhamento dos sedimentos em 

ambiente marinho, apresentando-se, em geral, sob a forma de grãos de tamanho médio.  
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A fácies lama representa os sedimentos mais finos (silte e argila) que na maioria das 

vezes são carreados pelos rios, mas que também podem ser originados por erosão 

biomecânica. Além disso, sua deposição é favorecida por locais onde há pouca remobilização 

do fundo, assumindo boa representatividade no norte do Brasil, e mais ao sul, a partir da 

região de Santos, apresentando em alguns casos componentes biodetríticos significativos. 

Outra fácies bastante representativa na plataforma continental brasileira é a algas 

calcárias, situada logo após a fácies areias quartzosa, dela diferindo por ser bem mais 

abrangente. Ocorre de maneira quase contínua entre o Piauí e o Rio de Janeiro. Segundo 

Coutinho (1995) este sedimento constitui o tipo de fundo mais característico da plataforma 

continental, além de ser o de maior importância econômica. Do ponto de vista de sua 

constituição, tem-se que são sedimentos biodetríticos compostos quase que inteiramente de 

fragmento de algas calcárias. Dentre os tipos mais comuns destacam-se as do gênero 

Lithothamnium, e halimeda, que podem estar associados com outros organismos, como 

foraminíferos. Na área de estudo, como será aprofundado em tópico específico, predominam 

fundos de areias quartzosas e de algas calcárias do gênero halimeda. Vale ressaltar que a 

plataforma continental brasileira representa, a nível global, a maior extensão coberta por 

sedimentos carbonáticos, possuindo segundo Dias (2000) um potencial de explotação 

econômica maior do que os depósitos franceses, onde a exploração em larga escala é 

desenvolvida há bastante tempo. 

A fácies biodetrítica, assim como a fácies algas calcárias, é composta por elementos 

ricos em carbonato de cálcio (CaCO3), formados em sua maior parte por fragmentos de 

organismos de origem múltipla, tais como moluscos, foraminíferos, briozoários, ostracodes, e 

inclusive fragmentos de algas calcárias. Este tipo de sedimento é encontrado mais distante da 

costa, em torno da borda da plataforma, com os principais depósitos na região sul-sudeste 

brasileira.  

Por fim, há a fácies mista (ou de transição) areia-lama, que ocorre em concentrações 

onde os percentuais de areia e lama são de certa forma bem divididos, com 50% para cada 

tipo de material. Ocorre em depósitos consideráveis na região sul, e também na região norte, 

próximo à foz do Rio Amazonas. 

Assim, das três províncias da margem continental brasileira, a plataforma continental 

permanece sendo a mais bem conhecida. No entanto, um dos problemas enfrentados foi a 

descontinuidade espaço-temporal nos levantamentos, e as interpretações por vezes 
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conflitantes, que dificultaram, ou até mesmo impediram, um entendimento mais integrativo 

dos dados obtidos, em especial os que se referem à sedimentologia 

O fator tecnológico e financeiro também não pode deixar de ser mencionado, pois os 

altos custos operacionais necessários para a realização de trabalhos em mar, e o 

desenvolvimento de tecnologias adequadas, inibiram durante muito tempo a disseminação dos 

levantamentos, e ainda hoje dificultam de certo modo os trabalhos na margem continental 

brasileira.   

A seguir são discutidos os aspectos relacionados aos principais recursos minerais 

marinhos existentes no território brasileiro, suas potencialidades de utilização, os avanços 

obtidos até então, bem como os setores que precisam de maiores avanços. 

 

2.3 Os Recursos Minerais Marinhos do Brasil 

 

2.3.1 A Utilização de Recursos Minerais Marinhos 

O Brasil conta atualmente com um território marinho de aproximadamente 3,5 milhões 

de quilômetros quadrados que ainda é praticamente inexplorado se considerado a sua enorme 

potencialidade, conforme indicam os dados levantados pelo Projeto Mar e Ambientes 

Costeiros, realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE (2007). Além da 

mineração, podem ser apontadas outras áreas para o desenvolvimento das atividades em 

ambiente marinho: bioprospecção, biotecnologia, pesca, e desenvolvimento de tecnologia 

inovadora para atividades diversas de exploração no mar (AOCEANO, 2006).  

Estes recursos minerais marinhos encontram-se assentados em diferentes 

compartimentos do que comporia a Plataforma Continental Jurídica (PCJ) do Brasil, 

representando uma intricada configuração do espaço marinho nacional, em que estão 

envolvidos interesses relacionados à soberania e direito de exploração dos recursos nela 

existentes.   

Segundo Souza (1999) a PCJ de um Estado costeiro pode englobar as feições 

fisiográficas conhecidas como plataforma, talude e elevação continentais, e, em algumas 

circunstâncias, inclusive regiões da planície abissal. Temos ainda de acordo com o autor, o 

conceito de Zona Econômica Exclusiva (ZEE) como sendo mais abrangente e, 
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implicitamente, englobando o conceito de PCJ (figura 08). Deste modo, embora o Estado 

costeiro não tenha jurisdição absoluta sobre sua zona econômica, ele tem direitos de soberania 

exclusivos para a exploração e o aproveitamento, a gestão e a conservação dos recursos 

marinhos vivos ou nao-vivos das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e de seu 

subsolo (CGEE, 2007). 

Figura 08 - Localização da Zona Econômica Exclusiva e da plataforma continental jurídica brasileira 

 

Fonte: CGEE (2007). 

 

 

Para Borges (2007) a contribuição da mineração para a economia ocorre no sentido da 

produção de riquezas, através da geração de insumos e suporte para outros segmentos da 

economia. No que diz respeito à competitividade, a importância dos recursos minerais 

marinhos aumenta à medida que as outras fontes ficam mais escassas, sendo favorecida com o 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

Gomes et al., (2001) acrescentam ainda que as atividades de mineração marinha 

crescem cada vez mais, tanto nos países ditos desenvolvidos como naqueles em 

desenvolvimento, fornecendo significativa parcela de recursos minerais e energéticos para os 
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estados costeiros. Este fato é explicável tanto pela descoberta de novos recursos potenciais em 

águas cada vez mais profundas, como também em função do esgotamento das reservas em 

terra, sendo os recursos minerados em mar utilizados para suprir as demandas inerentes ao 

crescimento da população. Além disso, para Souza e Martins (2008) o crescimento de 

programas e projetos voltados ao aproveitamento dos recursos minerais marinhos tem 

conduzido a uma análise cada vez mais aprofundada não apenas acerca de sua potencialidade, 

mas também sobre o emprego de tecnologias de pesquisa, lavra e beneficiamento desses 

recursos.  

Contudo, a mineração realizada em ambiente marinho, principalmente nas áreas mais 

rasas, não é um empreendimento de todo recente. De acordo com Cavalcanti (2011) vários 

depósitos minerais são amplamente explorados em algumas zonas econômicas exclusivas ao 

redor do mundo, principalmente a partir da última metade do século passado. Dentre eles, 

segundo a autora, destacam-se a utilização de areias e cascalhos para construção civil na 

Europa, Ásia e Oceania; cascalhos e areias carbonáticas na Europa, Ásia, América do Norte e 

do Sul; minerais pesados (ouro, terras raras, estanho, titânio, zircônio e outros) na Ásia, 

África, América do Norte e Oceania e diamantes ao largo da costa atlântica da África.  Têm-

se ainda no caso dos depósitos localizados na plataforma continental, que sua maior 

proximidade com a linha de costa (< 200 milhas) e do mercado consumidor torna a 

exploração desses recursos mais atraentes e viáveis economicamente.  

 

2.3.2 Os Principais Recursos Minerais Marinhos do Brasil 

 Dentre os principais recursos minerais potencialmente econômicos encontrados no 

espaço marinho brasileiro de acordo com dados do CGEE (2007), destacam-se: depósitos de 

cascalho e areais, sedimentos carbonáticos, pláceres, fosforitas, evaporitos, e enxofre, 

associados, carvão, hidratos de gás, sulfetos polimetálicos, nódulos polimetálicos, crostas 

cobaltíferas, além de petróleo e gás. 

De acordo com Souza et al., (2007) esses recursos minerais no espaço marinho do 

Brasil devem analisados e agrupados sob duas perspectivas. No primeiro caso, teríamos os de 

valor político-estratégico, assim denominados por conta de sua exploração em áreas 

internacionais dos oceanos poderem garantir uma ampliação da área de soberania nacional. 

No outro caso, teríamos os de valor socioeconômico, de utilização mais imediata e menos 
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complexa se comparados aos anteriores, que, dentre outros fatos, podem movimentar a 

economia e gerar empregos a curto e médio prazo.  

2.3.2.1 Recursos Minerais de Valor Político-Estratégico 

O interesse econômico pelos recursos minerais de valor político-estratégico, 

localizados em grande parte na área internacional dos oceanos, se iniciou nos anos 50 do 

século passado, mas só veio a ganhar força nas décadas seguintes (CGEE, 2007). A partir de 

então, as indústrias de mineração passaram a se empenhar pela prospecção e estudo dos 

sistemas de exploração e tratamento metalúrgico, principalmente dos nódulos polimetálicos, 

um dos tipos de recursos minerais incluídos neste grupo. Além deles, há ainda outros de 

bastante destaque, tais como as crostas cobaltíferas e os sulfetos polimetálicos, que, 

ultimamente, segundo Souza (2000), tem atraído mais a atenção da indústria de mineração do 

que os nódulos polimetálicos. A seguir será feita uma breve descrição desses minerais.  

Os nódulos polimetálicos, ou nódulos de manganês, são concreções ricas em metais de 

valor econômico, tais como manganês, cobre, níquel e cobalto, que ocorrem geralmente a 

grandes profundidades conforme Souza et al., (2009). De acordo com Corrêa (2010), eles são 

considerados recursos minerais muito promissores justamente pelos altos conteúdos de metais 

importantes, mas ao mesmo tempo este fato dificulta o processo de mineração e tratamento do 

minério, por conta da extrema variabilidade de distribuição, morfologia, propriedades físicas, 

químicas e mineralógicas. No Brasil o conhecimento sobre essas reservas é ainda escasso, 

tendo sido encontrado material deste tipo no platô de Pernambuco, além de possíveis reservas 

na cadeia de Vitória-Trindade. 

As crostas cobaltíferas são na verdade crostas de manganês enriquecidas por cobalto, 

que, segundo Corrêa (2010), ocorrem como cobertura de substratos duros, a exemplo do 

basalto. Além do manganês e do cobalto, estes depósitos podem ser fontes de níquel, cobre, 

cádmio, e molibdênio. No Brasil, foi observada a presença de crostas cobaltíferas na elevação 

do Rio Grande. 

Os sulfetos polimetálicos por sua vez, apresentam em geral altas concentrações de 

cobre (calcopirita), zinco (esfalerita) e alumínio (galena), além de ouro e prata, conforme 

Souza et al., (2009). De acordo com estudo do CGEE (2007), apesar de pouco estudados no 

Atlântico Sul, os sulfetos polimetálicos parecem estar presentes ao longo da cordilheira 

mesoatlântica e nas proximidades do Arquipélago São Pedro e São Paulo. 
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Têm-se, portanto, que apesar da escassez dos estudos e levantamentos dos recursos 

minerais marinhos enquadrados nesse grupo, e até mesmo pelo fato de sua exploração ser 

considerada inviável economicamente por alguns estudiosos, sua importância é estratégica 

para o Brasil, principalmente porque permitiria o domínio do Estado brasileiro sobre as áreas 

marinhas adjacentes aos depósitos encontrados, através da ampliação da área de PCJ sob a 

jurisdição nacional.  

Este projeto de expansão da PCJ brasileira submetido à Comissão de Limites da 

Plataforma Continental (CLPC) - órgão ligado à Convenção das Nações Unidas Sobre o 

Direito do Mar (CNUDM) - visa ampliar em mais um milhão de quilômetros quadrados a área 

existente (3,5 milhões de km²), totalizando assim 4,5 milhões de km² de plataforma 

continental jurídica. Este projeto ambicioso que vem sendo desenvolvido há décadas pelo 

governo brasileiro, através da Marinha, Ministério das Relações Exteriores, PETROBRÁS, e 

demais órgãos ligados ao estudo e/ou exploração do espaço marinho do país e dos recursos 

nele contidos, terá segundo Silva (2013) grande repercussão na economia e política externa do 

Brasil. 

 

2.3.2.2 Recursos Minerais de Valor Socioeconômico 

Os recursos minerais de valor socioeconômico representam, ao contrário dos 

anteriores, aqueles melhor explorados (ou em vias de exploração) encontrados na plataforma 

continental brasileira, cuja explotação apresenta melhor viabilidade econômica.  Apesar de 

mais bem conhecidas e de mais fácil exploração, as reservas contendo estes recursos minerais 

ainda precisam ser mais bem avaliadas em função da insuficiência de dados acerca da 

disponibilidade e viabilidade de produção, bem como da necessidade de desenvolvimento e 

disseminação de tecnologias adequadas, e maior conhecimento dos impactos ambientais 

decorrentes, conforme Borges (2007).  

Os principais recursos minerais existentes no território marinho brasileiro que podem 

ser enquadrados nesse grupo são: carvão, metais preciosos, minerais pesados, sal gema, 

granulados marinhos (siliciclásticos e bioclásticos), além de possíveis depósitos contendo 

enxofre.  

Dentre os recursos de valor socioeconômicos anteriormente citados, os que mais se 

destacam são os granulados (ou agregados) marinhos, que podem ser genericamente definidos 
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como depósitos não metálicos, compostos por cascalhos, areias e argilas, terrígenas ou 

carbonáticas, que ocorrem especificamente nas praias e plataforma continental. Além disso, 

são extremamente abundantes, representando depois do petróleo e do gás, os recursos 

marinhos mais extraídos mundialmente, conforme Martins (2007; 1999). De acordo com 

CPRM (2007), entre seus principais usos estão, por exemplo, a remediação de problemas 

ambientais, a correção de solos, e a utilização como matéria prima para construção civil. Estes 

depósitos de granulados podem ser então de dois tipos principais: Os siliciclásticos e os 

bioclásticos. Ambos ocorrem na área estudada, tendo sido o objeto central de estudo dessa 

dissertação.  

 

2.3.2.3 Granulados Siliciclásticos 

Os granulados marinhos siliciclásticos possuem composição predominantemente 

silicosa, e são representados pelos cascalhos e areias provenientes da erosão das rochas 

cristalinas e sedimentares continentais, que se depositaram na plataforma continental, e foram 

retrabalhados pela ação das ondas e correntes marinhas. A formação dos principais depósitos 

está relacionada principalmente aos episódios de nível de mar mais baixo, quando os canais 

fluviais se estendiam até borda da plataforma continental, transportando e acumulando este 

material na região.  

Segundo Martins e Nunes (2007) as acumulações desse material são similares em 

origem e composição aos seus equivalentes continentais, deles diferindo pela presença de sal 

e conchas. Em termos de utilização os granulados siliciclásticos possuem múltiplas 

aplicações, sendo empregados na fabricação de materiais abrasivos, filtrantes, indústria 

eletrônica, indústria química, indústria de vidro, agregados na construção civil (massas e 

concretos), e obras de engenharia costeira (regeneração de praias). 

De acordo com Souza et al., (2009) os granulados siliciclásticos representam, 

juntamente com os bioclásticos, recursos de valor socioeconômico elevado, com significativa 

importância, e alto valor agregado, cuja urgência e prioridade de exploração são também altos 

em relação aos demais existentes em ambiente marinho, conforme pode ser observado na 

tabela 01. 
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Tabela 01 - Granulados siliciclásticos e bioclásticos em relação aos demais minerais marinhos de valor 

socioeconômico 

 

Fonte: Adaptado de Souza et al., (2009). 

 

Além dos estoques abundantes na plataforma continental, os depósitos de 

siliciclásticos se destacam por possuírem um bom e diversificado mercado consumidor, com 

boas perspectivas de crescimento por conta da elevada demanda. Em termos de viabilidade é 

importante que os depósitos que contém este material siliciclástico estejam localizados 

próximos ao mercado consumidor, para que os gastos de produção e logística não encareçam 

o material a ponto de torná-los inviáveis economicamente. 

Souza et al., (2009) asseguram que a produção de areia e cascalho prosseguirá em 

locais próximos a grandes cidades e centros turísticos para mitigar a erosão praial. Fato 

notável é que a exploração deste tipo de material é bastante desenvolvida em países de 

pequenas dimensões territoriais e com estoques bem menos expressivos do que os 

encontrados em regiões como o Brasil. Um exemplo segundo estes autores é o caso do Japão, 

aonde cerca de metade de toda a areia e cascalhos utilizados são obtidos nos depósitos 

localizados em ambiente marinho.  
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Assim, os países nos quais este tipo de exploração é bem desenvolvida experimentam 

uma série de benefícios, que vão além do fator econômico. Deste modo, há, por exemplo, o 

benefício ambiental, pois a exploração em mar permite a manutenção das reservas 

continentais deste tipo de material, muitas vezes pouco expressivas e superexploradas. Há 

também o benefício tecnológico, por conta da própria necessidade de utilização deste tipo de 

recurso, que acaba impulsionando o país no desenvolvimento de tecnologia própria para 

viabilização da exploração dos depósitos existentes em mar, os colocando em situação 

privilegiada, muitas vezes de vanguarda.  

Esta situação privilegiada, por sua vez, torna o país não dependente de importação de 

tecnologia e de mão de obra especializada, permitindo ainda a obtenção de lucro com a venda 

da tecnologia desenvolvida, ou mesmo prestação de serviços especializados. Além do mais, 

esse domínio torna o país menos vulnerável às incursões de empresas estrangeiras visando à 

exploração dos recursos marinhos nacionais. 

No Brasil, os estudos existentes sobre os recursos minerais marinhos de origem 

siliciclástica referem-se principalmente aos depósitos arenosos existentes nos ambientes mais 

rasos da plataforma continental, sejam voltados à recuperação de praias - como o estudo de 

Martins e Toldo Júnior (2006), sejam para a utilização como agregados na construção civil - 

como o estudo de Cavalcanti e Freire (2007). 

 Estudos como os que foram mencionados trazem importantes resultados e análises 

sobre a conjuntura e perspectivas de utilização desses recursos em território marinho 

brasileiro, e são um importante incentivo para a realização de futuros trabalhos, bem como um 

alerta de que há ainda muito a ser levantado e estudado na plataforma continental brasileira. 

 

2.3.2.4 Granulados Bioclásticos 

De acordo com Dias (2000) os granulados bioclásticos marinhos são materiais 

minerais de composição carbonática, constituídos basicamente por algas calcárias (como 

maerl e Lithothamnium) ou por fragmentos de conchas (coquinas e areias carbonáticas).  

Em relação às algas marinhas diretamente relacionadas a esses granulados, tem-se que 

elas são principalmente da família Corallinaceae, que possuem a capacidade de precipitar 
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magnésio em suas paredes celulares, além do carbonato de cálcio, num elevado volume de 

concentração em seu próprio corpo (figura 09).  

Figura 09 - Granulados bioclásticos coletados em duas áreas distintas da plataforma brasileira: 

Alagoas/Pernambuco (A) e Espírito Santo (B) 

 

Fonte: adaptado de Souza et al., (2009) - Créditos da imagem: Eduardo Barboza. 

Na plataforma continental do Nordeste brasileiro são encontrados importantes 

depósitos contendo algas do gênero Halimeda, que, na região, se desenvolvem sobre fundos 

marinhos areno-quartzosos, a exemplo do que ocorre na área de estudo (figura 10). 

                           Figura 10 - Banco de algas do gênero halimeda, em Cascavel - CE 

 

Fonte: Monteiro (2011) - Créditos da imagem: Leonardo Hislei. 

Estas algas calcárias, principais componentes dos granulados bioclásticos marinhos, 

são bastante diversificadas e de ampla distribuição na plataforma, podendo atingir 

profundidades de até 200 metros Dias (2000). Podem ser encontradas fixas ao substrato 
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(como as do gênero Halimeda), ou ainda ocorrer sob formas livres, tais como os rodólitos 

(figura 11).  

É importante esclarecer que estes granulados bioclásticos podem estar misturados a 

outros tipos de materiais, tais como areias siliciclásticas, e sofrem forte influência das 

condições bióticas e dinâmicas dos ambientes marinhos nos quais ocorrem, tais como ondas, 

marés, e correntes marítimas, tipo de substrato, organismos marinhos associados (Metri, 

2006), inclusive outras espécies de algas, além da disponibilidade de nutrientes e de luz 

(Wefer & Killingley, 1986; Davis & Fourqurean, 2001).  

Esse parece ser o caso das algas do gênero Halimeda que ocorrem na área de estudo. 

Após a desagregação dos seus artículos, na maior parte das vezes por conta de fatores 

dinâmicos, como remobilização do fundo por ondas e correntes marítimas, os fragmentos 

oriundos de tal desagregação se misturam ao material areno-quartzoso do fundo, 

enriquecendo-o de carbonato de cálcio (CaCO3). 

Figura 11 - Banco de rodólitos em Arvoredo - SC 

 

Fonte: Metri (2006).  

 

Em termos de utilização, os granulados bioclásticos podem ser aplicados tanto em 

estado natural, como após tratamento, que envolve em termos gerais a secagem e moagem do 

material, conforme Dias (2000). Vale ressaltar que o material em seu estado bruto pode conter 

inúmeras impurezas, desde areias quartzosas, até conchas e restos de outros organismos.  
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De acordo, portanto, com o grau de pureza de seus elementos possui múltiplas 

aplicações, tais como a agricultura (fertilizantes/corretivos do solo); indústria química 

(cosméticos/dietética); nutrição animal (ração); construção civil (cimento/cal); tratamento de 

água e efluentes; e até mesmo no ramo cirúrgico (componentes para implantes em cirurgia 

óssea). 

 Os benefícios advindos com o uso de granulados bioclásticos são, portanto, 

numerosos, e podem acrescentar importantes valores econômicos, sociais, e até mesmo 

ecológicos (uso agrícola), apesar dos impactos ambientais relacionados à explotação, 

inerentes a qualquer atividade exploratória, seja ela em terra ou em mar. 

No caso da agricultura, por exemplo, este tipo de material contribui para o 

melhoramento geral do solo, tanto através da diminuição da acidez, como pelo seu aumento 

de fertilidade, conforme Melo e Furtini Neto (2003). Para se ter noção das dimensões desses 

ganhos na agricultura, algumas projeções baseadas em experimentação, demonstram por 

exemplo, que o uso de algas calcárias associadas à vinhaça (resíduo da indústria 

sucroalcooleira) em lavouras de cana de açúcar pode elevar em até 50 % a produtividade 

normal verificadas nessas lavouras (Vasconcelos, 2012). Os resultados foram obtidos por 

pesquisadores da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em parceria com uma empresa de 

mineração, em estudo conduzido pelo professor e pesquisador Paulo César de Melo, do 

Departamento de Agricultura da UFLA.   

Os granulados bioclásticos marinhos são bastante estudados e explorados em algumas 

partes do mundo, como na França, onde, de acordo com Souza et al., (2009) os depósitos de 

maerl (formações sedimentares calcárias ou argilo-calcárias que resultam da acumulação de 

talos ramificados e livres de algas coralinas) são dragados em volume considerável, 

assumindo assim grande importância econômica, sendo o caso francês bastante destacado na 

literatura especializada, em função de sua exploração já ser realizada há décadas.  

No caso brasileiro, os depósitos de granulados marinhos bioclásticos assumem 

significativa importância, pois a plataforma continental do Brasil representa o maior ambiente 

de deposição carbonática do mundo, conforme Testa e Bosence (1999), revelando assim seu 

enorme potencial ecológico e econômico (CPRM, 2007).  

As ocorrências mais contínuas encontradas no país estão entre a plataforma média e a 

externa, muitas vezes em profundidades maiores que 50 metros, impedindo a explotação por 
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métodos tradicionais de dragagem, que atingem geralmente a profundidade máxima de 30 

metros (Dias, 2000). 

 Em termos de sedimentação, a plataforma continental do Nordeste se destaca por ser 

uma das poucas áreas do mundo onde uma plataforma aberta e estável se apresenta quase 

completamente coberta por carbonato de cálcio biogênico (Marques, 2008).  

Existem alguns trabalhos como o de Mont’Alverne e Coutinho (1992) que trazem 

informações mais aprofundadas acerca dos granulados bioclásticos. Estes autores, ao 

estudarem a plataforma continental de Pernambuco, calcularam uma reserva de 1,96 × 

10¹°toneladas deste tipo de material, localizado entre 20 e 30 m de profundidade.  

Além da profundidade, existem outros fatores limitantes à exploração dos bioclásticos, 

como a mistura com outros tipos de materiais, como areias quartzosas, e mesmo conchas e 

restos de outros organismos marinhos, bem como os danos ambientais à biota marinha, 

incluindo os próprios depósitos e algas calcárias existentes.  

Isto reforça a necessidade de realização de análise aprofundada acerca dos aspectos 

sedimentares das plataformas continentais como forma tanto de oferecer análise detalhada dos 

fenômenos sedimentares, como para subsidiar uma gestão sustentável dos recursos marinhos e 

das atividades exploratórias, para que estas, caso ocorram, aconteçam com o mínimo de 

impacto ambiental possível. 
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3  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

A seguir, são abordados diversos aspectos da área de estudo e da região costeira 

adjacente (figura 12). Trata-se de uma abordagem sucinta, pois muitas das características 

referentes à área de estudo já foram discutidas, e as informações mais detalhadas são 

apresentadas nos resultados.  

           

 

Créditos das imagens: Maciel de Moura. 

 

3.1 Área de Realização dos Levantamentos Batimétricos, Amostragem e 

Testemunhagem de Sedimentos na Plataforma Continental  

A área escolhida para a realização dos levantamentos batimétricos, amostragem e 

testemunhagem de sedimentos está localizada na plataforma continental interna, na porção 

leste do Estado do Ceará, defronte à desembocadura do Rio Choró - entre os municípios de 

Cascavel e Beberibe. 

Os levantamentos se iniciaram próximo à costa, limitando-se na região oceânica até 

um pouco além da isóbata de 20 metros - a cerca de 20 km do continente - totalizando 

aproximadamente 190 km² de área levantada. Estes levantamentos se deram em regiões com 

diferentes tipos de fundo marinho – siliciclásticos e bioclásticos. 

Os sedimentos siliciclásticos estão localizados principalmente na porção mais rasa, 

enquanto que os depósitos de sedimentos bioclásticos são expressivos a partir da isóbata de 15 

metros (conforme os resultados obtidos neste trabalho). De composição biodetrítica, a maior 

Figura 12 - Localidade de Barra Nova, Cascavel (A - vista do continente; B - vista do mar) 
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parte dos sedimentos bioclásticos que ocorrem na área de estudo são provenientes da 

desagregação de artículos de algas calcárias do gênero Halimeda Incrassata - abundante na 

região - juntamente com material biodetrítico, como fragmentos de conchas e outros tipos de 

organismos marinhos.  

 

3.2 Características Gerais da Plataforma Continental Adjacente  

3.2.1 Fisiografia e Cobertura Sedimentar 

 A plataforma continental no trecho correspondente ao litoral leste do Ceará possui 

largura média de 56 km, e, com base na classificação proposta por Freire (1985) para a 

plataforma cearense, encontra-se subdividida em duas regiões principais: interna - até 20 

metros de profundidade - e externa - a partir de 20 metros até à quebra da plataforma. No 

trecho de plataforma interna predomina uma fácies sedimentar composta principalmente de 

areias quartzosas, enquanto que na plataforma externa predomina uma fácies organógena de 

acordo com Freire (1985).  

A plataforma interna apresenta-se relativamente plana em toda sua extensão, com 

determinados pontos possuindo declive um pouco mais significativo, conforme (Cavalcanti, 

1998). Estes declives são mais proeminentes na plataforma externa, com presença de 

patamares representando rupturas múltiplas em degraus.  

Os dados obtidos pela CPRM (2007) indicam que os sedimentos bioclásticos 

existentes nos setores da plataforma continental leste do Ceará são formados por quatro 

associações carbonáticas: maerl (algas coralíneas); areia e/ou cascalho de Halimeda; 

foraminíferos; e biodetritos (mistura de fragmentos de moluscos, briozoários, algas calcárias). 

Há também, regiões com predomínio de lama, mais expressivas apenas em regiões próximas à 

costa e em locais abrigados, além de extensos depósitos de sedimentos siliciclásticos, 

expressivos em toda à área. 

3.2.2 Aspectos Oceanográficos e Climáticos 

A plataforma continental do Ceará sofre influência da Corrente Norte Brasileira 

(CNB), que possui velocidade de 0,23 m/s em seu setor leste, de acordo com CPRM (2007). 

Esta, por sua vez, é um ramo da Corrente Atlântica Equatorial (Freire, 1985), assumindo 

direção geral ESE para WNW na plataforma continental do Ceará (figura 13). 
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              Figura 13 - Correntes oceânicas permanentes na Região Nordeste do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Freire (1985) por Oliveira (2009). 

 

O padrão de ondas e marés dominantes na região também é bem conhecido a partir de 

estudos realizados, como os de Morais (1980) e Maia (1998). Deste modo, as ondas que 

ocorrem na região são de período curto, padrão alterado somente entre os meses de dezembro 

a março, que coincide com a chegada de ondas de período bem mais longo, atingindo com 

mais força e velocidade determinadas áreas costeiras do Ceará.  

As marés que atuam na região apresentam periodicidade semidiurna, isto é, com duas 

preamares e duas baixa-mares em um único ciclo de maré, o que a caracteriza como uma 

região de mesomarés, conforme Maia (1998).  

O clima da região costeira inserida na área é o AW´ - tropical chuvoso, quente e úmido 

-  de acordo com a classificação de Köppen (1948), com média anual de temperatura de 26°, e 

precipitações irregulares e forte influência da Zona de Convergência Intertropical – ZCIT. 

Trata-se de uma região de intensa nebulosidade e baixa pressão atmosférica, diretamente 

relacionada ao padrão de chuvas, pois sua movimentação entre os hemisférios norte e sul gera 

precipitações nas áreas subjacentes no momento de sua passagem.  
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3.3 O Rio Choró 

O Rio Choró, principal curso fluvial que deságua na área de estudo, é um dos seis rios 

que compõem a Bacia Metropolitana. Sua nascente está situada a pouco mais de 300 metros 

de altitude (Souza, 1973) e localiza-se no município homônimo, situado na região central do 

Ceará, próximo à cidade de Quixadá, percorrendo desde então 13 municípios, e totalizando 

uma extensão de aproximadamente 205 km até à sua foz, na localidade de Barra Nova, zona 

limítrofe entre os municípios de Cascavel e Beberibe.  

A hidrodinâmica do estuário do Rio Choró foi bem estudada por Bezerra (2006), que 

dividiu sua calha estuarina em dois setores principais, de acordo com a faciologia identificada. 

Desta forma, há um primeiro setor na zona mais interna do rio, com predominância de areias 

finas lamosas, seguidas de lama e areia média (figura 14). 

 A origem desse material, segundo o autor se dá ao que tudo indica, pela mistura da 

lama carreada pelo rio e sua mistura com as areias das dunas, proeminentes na sua margem 

direita. O segundo setor abrange a zona onde há considerável alargamento do canal do rio até 

a sua foz. Diferentemente do primeiro setor, ocorrem apenas pequenos bancos de areias, 

visíveis em ocasiões de maré baixa (figura 15). 
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Figura 14 - Faciologia do estuário do Rio Choró 

 

Fonte: Bezerra (2006). 

 

Figura 15 - Banco de areia formado na desembocadura do Rio Choró 

 

Créditos da imagem: Maciel de Moura. 
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Há ainda, de acordo com o autor, claras evidências de que o Rio Choró tem se 

comportado mais como um braço de mar, do que propriamente como um rio, em função tanto 

do pequeno aporte sedimentar atual, como da franca influência das águas oceânicas que 

adentram a calha estuarina, em detrimento da exportação de água e sedimentos efetuados pelo 

rio. Deste modo, há implicações decorrentes no que diz respeito à sedimentação atual 

verificada no trecho mais raso da plataforma adjacente.  

Ainda em relação à sedimentação do Choró, Souza (1973) destaca que o material 

grosseiro existente - que atualmente não chega a ser carreado pelo escoamento - teve seu 

transporte e deposição realizados em condições de maior ação hidráulica do rio e regimes 

intempéricos diferenciados. 

 

3.4 Aspectos Geológicos e Geomorfológicos da Porção Emersa 

O setor leste da zona costeira cearense apresenta-se, geologicamente, através de um 

empilhamento estratigráfico de rochas do Pré-Cambriano, sedimentos Terciários da Formação 

Barreiras, e depósitos Quaternários. Estas rochas do embasamento pré-cambriano são 

representadas pelo Grupo Ceará, de idade Proterozóica e Arqueanas, constituídas de xistos 

pelíticos e semi pelíticos, além de gnaisses, conforme Caby e Arthaud (1986) apud Bezerra 

(2006), ocorrendo nas porções mais interiorizadas da região costeira. 

 Há também na área importantes áreas de exposição da Formação Barreiras que são, 

em termos abrangentes, espessos pacotes de sedimentos inconsolidados, que podem ocorrer 

sob a forma de areias, siltes, argilas, e cascalhos, como resultado de acumulação em ambiente 

continental sob o domínio fluvial e deltáico. Estes pacotes, segundo Smith e Morais (1984) 

não afloram na praia, apenas fazem parte das falésias. 

De acordo com Souza (1973), os sedimentos da Formação Barreiras na região do vale 

do rio Choró, compõem-se de duas fácies principais. A argilosa, originada sob condições de 

aridez ou semiaridez; e a arenosa, com sedimentos melhor selecionados e formados sob 

mesmas condições.  

Em relação ao pacote sedimentar, Morais et al., (1975) identificaram na região de 

Morro Branco - próxima à área de estudo - quatro camadas para essas falésias da Formação 

Barreiras com características texturais e estruturais próprias, variando desde uma camada 
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inferior de arenito friável, amarelo esverdeado, com presença de material argiloso vítreo, 

passando por duas camadas intermediárias, do topo para base: camada de sedimentos mal 

selecionados e com grande variedade faciológica; outra camada, composta por um arenito de 

coloração cinza-esbranquiçada e composição argilo-siltosa; finalizando com uma camada 

superior (superficial) constituída de areias argilosas, e com coloração amarelada ou 

avermelhada. 

Em relação à geomorfologia, Soares (1998) acrescenta que a área apresenta um 

modelado quase todo plano, ou fracamente ondulado, ocorrendo feições geomorfológicas 

mais proeminentes em determinados pontos do litoral. Dentre elas, estão as formas escarpadas 

da porção terminal da Formação Barreiras, ora em contato direto com o mar, ora se 

apresentando preservadas da ação direta do mar, as denominadas falésias mortas (figura 16). 

               Figura 16 - “Falésias Mortas” nas proximidades de Barra Nova, Cascavel 

 

Créditos da imagem: Maciel de Moura. 

As características morfológicas da região litorânea se esboçam, portanto, através de 

áreas de sedimentos inconsolidados da Formação Barreiras e dos sedimentos Quaternários de 

neoformação conforme Soares (1998). 

Quanto aos depósitos sedimentares Cenozóicos existentes na área, são identificáveis 

quatro unidades principais, considerando a classificação das unidades morfoestruturais 

elaborada por Souza (1988) para o Estado do Ceará. São elas: planície litorânea; planícies 

fluviais e flúvio-lacustres; glacis pré-litorâneos, e depressão sertaneja. Cada uma destas 

unidades agrupa em seu interior uma série de subunidades com gênese e dinâmica bastante 

específicas.  
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No estudo dos aspectos sedimentares e potencialidades da plataforma continental do 

Ceará defronte aos municípios de Cascavel e Beberibe, foram adotados procedimentos 

metodológicos amplamente utilizados no ramo da sedimentologia marinha, envolvendo 

atividades de levantamento de dados in situ, análise em laboratório do material coletado, e 

posterior tratamento e interpretação dos dados em gabinete.  

Estes procedimentos metodológicos obedeceram, portanto, a etapas previamente 

estabelecidas, com abordagens específicas para obtenção e tratamento dos dados, e posterior 

geração dos produtos, de acordo com cada objetivo proposto. Em função disto, e como forma 

de possibilitar o melhor entendimento acerca dos procedimentos metodológicos adotados, 

cada uma destas etapas serão apresentadas individualmente.  

 

4.1 Atividades de Levantamento de Dados na Plataforma Continental 

4.1.1 Amostragem de Sedimentos  

A amostragem dos sedimentos superficiais da plataforma continental foi realizada em 

duas campanhas oceanográficas, realizadas durante o ano de 2013: a primeira em janeiro (dias 

29 e 30) e a segunda em julho (dias 29; 30 e 31). Na primeira campanha, foram coletadas 56 

amostras de sedimentos - denominadas AM - numa área total de 8,4 km², com ocorrência de 

sedimentos bioclásticos, a pouco mais de 20 km do continente. Na segunda campanha, foram 

coletadas 92 amostras - denominadas E – numa área que vai desde a costa, até a área de 

ocorrência de bioclásticos, totalizando 148 amostras da plataforma continental (figura 17). 

A área total amostrada foi de aproximadamente 190 km², medindo em linha reta, da 

costa até à área mais externa (com bioclásticos) pouco mais de 24 km de extensão, a partir do 

estuário do Rio Choró, em Barra Nova - Cascavel. Os pontos de coleta foram pré-

estabelecidos em gabinete, e subdivididos em grade amostral com espaçamentos regulares 

entre si, dispostos em perfis paralelos e transversais à costa. Este espaçamento variou de três 

diferentes formas, considerando seções específicas de coleta, com níveis de detalhamento 

também diferenciados.  
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 17 - Mapa de localização dos pontos de coleta de sedimentos
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Desta forma, para as amostras AM, coletadas em janeiro, na área de maior 

concentração de sedimentos bioclásticos, o espaçamento entre um ponto e outro foi de 500 

metros. Quanto às amostras E, coletadas em julho, os pontos tiveram três formas distintas de 

espaçamento, considerando que estas amostras compuseram a maior parte do total coletado 

nas duas campanhas e tiveram uma maior abrangência espacial o que levou à escolha de 

diferentes níveis de detalhamento.  

Assim, o espaçamento paralelo à costa das amostras localizadas mais próximas ao 

continente, entre a E-01 e a E -15 foi de 2.500 metros, enquanto que o perpendicular foi de 

750 metros. Este espaçamento foi aplicado ainda para as amostras agrupadas entre a E-34 e a 

E-45. Próximo a essa área foi definida uma grade de coleta cujo espaçamento paralelo e 

perpendicular entre os pontos foi de 100 metros, englobando desde a amostra E-59 até a E-93, 

totalizando neste trecho 34 amostras numa área de 0,250 km². Os demais setores, da E-16 a E-

33, e da E-46 a E-57 tiveram espaçamento regular (paralelo e perpendicular) de 1.500 metros. 

A amostra E-58, que deveria constar na sequencia natural de contagem, do menor para o 

maior número, não fez parte da grade amostral, por não ter sido plotada durante o 

estabelecimento dos pontos. Deste modo, após a amostra E-57, têm-se a amostra E-59. A 

numeração das demais amostras manteve a sequencia natural de contagem. 

A coleta desses sedimentos se deu por meio do uso de busca-fundo do tipo Van Veen, 

que é construído em aço inox e possui a função de coletar amostras superficiais do fundo 

marinho, a partir de um mecanismo próprio de fechamento. Este fechamento se dá quando o 

Van Veen toca no fundo, coletando desta forma as amostras no momento do seu fechamento. 

O Van Veen é então alçado, sendo efetuado o recolhimento do material coletado (figura 18).  

              Figura 18 - Utilização de busca-fundo do tipo Van Veen na coleta de sedimentos 

          Créditos das imagens: Maciel de Moura. 
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As amostras coletadas foram acondicionadas em sacos plásticos até a chegada em 

laboratório, aonde foram resfriadas, visando à manutenção das características 

sedimentológicas e geoquímicas do material coletado.   

Ainda em relação aos procedimentos de amostragem, nas duas campanhas foram 

utilizadas embarcações do tipo lagosteiro (figura 19), cuja estrutura foi adaptada para 

montagem dos equipamentos necessários nos levantamentos. Na primeira campanha foi 

utilizada a embarcação Rio Prata - inscrição nº 161-003278- 1 - enquanto que na segunda, 

utilizou-se a embarcação Jordane - inscrição n° 182-002380-0. As duas campanhas contaram 

com a presença de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade 

Estadual do Ceará (UECE) na condução das pesquisas, além de tripulação local para apoio na 

execução dos trabalhos embarcados.  

Figura 19 - Embarcações utilizadas nos levantamentos 

 

Créditos das imagens: Maciel de Moura. 

 

4.1.2 Levantamento Batimétrico de Detalhe 

Como forma de oferecer suporte à análise dos sedimentos coletados, foram realizados 

levantamentos batimétricos de detalhe durante as duas campanhas, permitindo assim, análise 

mais pormenorizada e acurada dos dados referentes à área de estudo, obtendo assim dados 

precisos da configuração de fundo da plataforma no momento da coleta. Os perfis foram 

realizados a partir de rota pré-estabelecida, seguindo a mesma disposição e orientação dos 

pontos de coleta (figura 20). 
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Figura 20 - Rota utilizada nos levantamentos batimétricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para obtenção dos dados de posição e profundidade foi utilizada uma ecossonda 

modelo GPSmap 521s da marca GARMIN (pertencente ao Laboratório de Geologia e 

Geomorfologia Costeira e Oceânica – LGCO – do Departamento de Geografia da UECE), 

cujo sensor foi devidamente fixado em haste de metal colocada na lateral da embarcação, de 

modo a permanecer sempre submersa, a bombordo, na região central do barco, mais estável à 

movimentação causada pelo mar. O receptor da ecossonda foi instalado na cabine, para 

acompanhamento das rotas pelo mestre de embarcação (figura 21). Destaca-se a similaridade 

entre as embarcações, visando uma melhor padronização na obtenção dos dados.  

As diferenças de espaçamento nas rotas utilizadas na batimetria se devem ao fato de 

tais rotas acompanharem a mesma grade amostral estabelecida para a coleta de sedimentos. 

Deste modo, no local onde há um maior número de pontos de coleta de sedimentos, há 

também maior aproximação entre as linhas batimétricas, justamente para oferecer nível de 

detalhamento compatível.  
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            Figura 21 - Montagem da ecossonda utilizada nos levantamentos batimétricos 

 

Créditos das imagens: Maciel de Moura. 

 

Os dados de profundidade e localização obtidos foram armazenados em tempo real, 

para posterior tratamento em laboratório, através das correções dos erros e cálculo de 

diferença do nível de profundidade, tomando como base a tábua de marés fornecida pela 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) - Marinha do Brasil - para o Porto de Mucuripe 

– Fortaleza, Ceará. 

 

4.1.3 Testemunhagem do Substrato Marinho na Área de Ocorrência de Granulados 

Bioclásticos 

Com a finalidade de melhor compreender o tipo e a composição vertical do substrato 

na área de ocorrência de granulados bioclastos foi planejada e realizada atividade de 

testemunhagem, através de um furo, que ocorreu no dia 04 de setembro de 2013. A atividade 

envolveu equipe multidisciplinar composta por um biólogo especializado no estudo de algas 

marinhas, do Instituto de Ciências do Mar – LABOMAR/UFC e por mergulhadores 

profissionais, contratados pelo Projeto Pronex (figura 22).  
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A técnica de amostragem por testemunho foi realizada a cerca de 20 km da costa, a 

uma profundidade de aproximadamente 20 metros, através da obtenção de um furo no 

substrato da área de bioclastos. Para tanto, foi usado um tubo de PVC rígido com 5cm de 

diâmetro e 1,5m de comprimento, que foi inserido no substrato por mergulhadores através do 

uso de marretas.  

Figura 22 - Mergulhador realizando testemunhagem do substrato na área de estudo (A), e o aspecto básico do 

fundo coberto por bioclastos (B) 

 

Créditos das imagens: Projeto Pronex – Granulados Marinhos. 

 

Após a inserção no substrato, uma tampa do tipo cap foi aplicada à extremidade 

superior e o cano foi extraído manualmente em posição vertical, de modo que o tubo 

“segurou” o material, a partir do vácuo formado com a tampa. A extremidade inferior do cano 

foi então tampada, imediatamente após a retirada, sendo então levado ao Laboratório de 

Geologia e Geomorfologia Costeira e Oceânica (LGCO) para posteriores análises.  

 

4.2 Atividades de Análise Sedimentológica 

4.2.1 Análise Granulométrica 

 As amostras coletadas em campo foram levadas para o Laboratório de Geologia e 

Geomorfologia Costeira e Oceânica – LGCO – do Departamento de Geografia da UECE, 

onde foram acondicionadas em ambiente refrigerado, antes da realização dos demais 

procedimentos de análise e interpretação. 

A B 
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Estas amostras receberam tratamento de acordo com a metodologia clássica de 

processamento para separação das frações granulométricas em intervalos variando desde 

frações mais grosseiras identificadas, até a fração correspondente à malha de menor abertura 

0, 062 mm. Após as análises, foram aplicadas classificações sedimentares específicas, 

baseadas em: Larsonneur (1977) modificada por Dias (1996); Folk e Ward (1957); Folk 

(1954), que forneceram ainda os parâmetros estatísticos referentes ao material sedimentar 

analisado. 

Foram realizados vários procedimentos até obtenção dos dados, aplicação das 

classificações sedimentares e confecção dos mapas e demais produtos. Deste modo, as 

amostras que estavam refrigeradas foram colocadas na estufa para secarem completamente a 

uma temperatura de 60° C, seguindo metodologia proposta por Suguio (1973). Depois de 

retiradas secas da estufa, e resfriadas à temperatura ambiente, estas amostras foram quarteadas 

manualmente, visando à escolha do material mais representativo da amostra coletada. Deste 

modo, cada amostra analisada foi despejada sob uma superfície lisa e dividida em quatro 

partes iguais, para posterior coleta de duas dessas partes, opostas entre si, até a obtenção de 

100 gramas da amostra a serem utilizados na análise granulométrica.  Antes dessa análise, 

porém, as amostras foram submetidas a um cuidadoso processo de lavagem em água corrente, 

para retirada dos sais, cuja concentração nas amostras pode segundo Muehe (1994) e Suguio 

(1973) induzir a erros quanto ao resultado final da granulometria, por proporcionar 

aglutinação das argilas nas amostras. Logo em seguida, as amostras foram colocadas 

novamente na estufa para secarem a 60°C. Durante a lavagem não foram encontrados teores 

de silte e argila significativos, não sendo necessária, portanto, a realização de pipetagem. 

Retiradas novamente da estufa após o processo de lavagem e retirada de sais, e 

posterior secagem, as amostras foram novamente esfriadas à temperatura ambiente, sendo 

iniciado então o processo de análise granulométrica. Esse processo envolveu basicamente o 

procedimento de separação dos grãos por meio do agitamento das peneiras contendo as 

amostras em um agitador de mecânico. Neste agitador foi colocado um conjunto de peneiras 

de bronze com aberturas variáveis (da mais grossa à mais fina, dispostas em sequencia) no 

qual foi despejada a amostra para a devida separação. 

 Esta separação foi possível através dos movimentos contínuos do agitador de 

peneiras, que selecionou, portanto, as diferentes frações granulométricas existentes. Logo em 

seguida, o material recolhido de cada peneira foi devidamente pesado em balança analítica, 
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sendo os pesos anotados em fichas específicas baseadas na escala proposta por Wentworth 

(1992).  

Os pesos obtidos para cada fração granulométrica foram aplicados no programa 

computacional SAG® – Sistema de Análise Granulométrica – desenvolvido pelos 

pesquisadores Gilberto T. M Dias e Clarisse B. Ferraz, da Universidade Federal Fluminense 

(UFF). Este programa, largamente utilizado em diversas instituiçoes de pesquisa, têm a 

função básica de realizar os cálculos de parâmetros granulométricos de amostras de 

sedimentos. Além disso, fornecem parâmetros estatísticos baseados na classificação proposta 

por Folk e Ward (1957); e classificações sedimentares:  Folk e Ward (1957), Folk (1954); e 

Larsonneur (1977) modificada por Dias (1996) - tabela 02. 

Tabela 02 - Tabela de classificação de sedimentos marinhos, modificada de Larsonneur (1977) por Dias (1996) 

Fonte: Dias (1996). 

 

4.2.2 Determinação da Matéria Orgânica 

Para determinação dos teores de matéria orgânica (MO) das amostras coletadas, 

utilizou-se a técnica de calcinação adaptada de Davies (1974). A técnica foi empregada 

também para análise do material do substrato coletado através do testemunho. Esta técnica 

emprega a gravimetria como meio de determinar a matéria orgânica. O procedimento 

experimental envolve as seguintes etapas com base no modelo sintético elaborado por 

Pinheiro (2011): 
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1. Pesagem dos cadinhos e numeração.  

2. Pesagem de 2g da amostra seca.  

3. A amostra é colocada no cadinho numerado.  

4. Os cadinhos são levados à estufa por duas horas numa temperatura de 400°C.  

5. Posteriormente a amostra é pesada.  

6. A diferença entre o peso inicial dos cadinhos com a amostra, e o peso final após 

aquecimento em estufa, corresponde ao teor de matéria orgânica, como mostrado abaixo e na 

figura 23:  

[ MO ] = (mc x 100) / ms  

Onde: 

MO = Teor de matéria orgânica  

mc = Massa perdida após a calcinação  

ms = Massa do sedimento 

 

                           Figura 23 - Determinação de matéria orgânica por calcinação 

Fonte: Pinheiro (2011). 
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4.2.3 Determinação do Carbonato de Cálcio 

Os procedimentos referentes à determinação do carbonato de cálcio das amostras 

foram realizados no Laboratório de Oceanografia Geológica (LOG) - UFC.  

Para a quantificação do carbonato de cálcio presente nas amostras (de superfície e do 

testemunho) utilizou-se o método de Bernard. Desta forma, foram pesados inicialmente 0,5g e 

0,5g de CaCO3 puro (“Branco”). Em seguida o carbonato de cálcio foi colocado em um 

Kitassato conectado a um tubo de sistema de vasos comunicantes. Logo após, acrescentou-se 

2ml de ácido clorídrico (HCl), diluído a 10%, no tubo de ensaio acoplado, o qual é mantido 

isolado do Kitassato para que não haja a possibilidade de mistura antes do tempo entre os 

componentes. O carbonato das amostras reage com o HCL, liberando o gás carbônico por 

pressão. Esta liberação causa um deslocamento na água, presente no tubo oposto. Os 

diferentes valores obtidos são anotados e usados para fins de comparação com o padrão de 

carbonatos (figura 24). 

              Figura 24 - Determinação de carbonato de cálcio pelo Método de Bernard 

Fonte: Pinheiro (2011). 
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4.2.4 Descrição e Análise do Testemunho 

Em laboratório, o cano contendo o testemunho foi aberto, para a descrição do material 

sedimentar e respectivo registro fotográfico (figura 25).  

 

                   Figura 25 - Abertura e descrição do testemunho sedimentar 

 

Créditos das imagens: Maciel de Moura. 

 

Após aberto, descrito e fotografado, foram realizadas análises sedimentares no 

material sedimentar obtido com a testemunhagem. Tais análises consistiram na determinação 

dos teores de matéria orgânica e carbonato de cálcio. O critério utilizado para a 

individualização dos segmentos a serem analisados foram as variações de aspecto, 

composição e disposição do material na coluna sedimentar, indicadas a partir da descrição 

realizada.  
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4.3 Tratamento e Interpretação dos Dados  

Os dados levantados em plataforma, juntamente com os que foram obtidos através da 

aplicação das metodologias específicas em laboratório, foram posteriormente interpretados 

em gabinete visando a geração dos produtos e resultados finais.  

Esta etapa consistiu basicamente da montagem do banco de dados, através da correção 

e padronização dos dados sedimentológicos. Além disso, foram padronizados também os 

dados referentes ao testemunho obtido na área de granulados bioclásticos, e gerada a 

batimetria de detalhe para a área de estudo.  

Para a construção dos gráficos, utilizou-se o Microsoft Office Excel®. Para a 

elaboração dos mapas, foram utilizados softwares de geoprocessamento: Arcgis 10®; 

Quantum Gis Desktop 2.0.1®; Global Mapper 10®; Surfer 10®. A geração destes mapas 

envolveu modelagem e controle geoestatístico dos dados, tendo como base a Krigagem para 

os dados batimétricos e o Inverso do Quadrado da Distância (IDW) para os dados de 

sedimentos. Ambos serão descritos mais detalhadamente a seguir.  

 

4.3.1 Modelagem e Geoprocessamento 

Segundo Burrough e Mcdonnell (1998), para a análise e modelagem de dados 

abundantes se torna necessário a aplicação da geoestatística através de métodos de 

interpolação, os quais produzem valores semelhantes e intermediários entres as amostras 

reais. Esta interpolação visa tornar a modelagem o mais regular possível. 

De acordo com Lima (2006), o uso de métodos de interpolação se faz necessário para 

a redistribuição dos dados em uma malha regular (grid). Os dados utilizados para a 

modelagem normalmente apresentam uma geometria regular, com espaçamentos iguais para 

facilitar a modelagem numérica. Desta forma, os valores originais das amostras são utilizados 

no cálculo dos valores dos nós do grid. 

Diversos autores, tais como: Neto et al., (1999); Queiroz (2003); Silva Filho (2004), 

destacaram o uso eficiente dos métodos de interpolação como representação espacial de 
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fenômenos. Lima (2004) demonstrou a eficácia do método Krigagem na geração de MDT’s da 

plataforma continental do Ceará.  

A Krigagem (utilizada para a geração da batimetria) consiste em um processo de 

estimação de valores a partir de variáveis distribuídas no espaço, cujos valores adjacentes são 

considerados pelo semivariograma como interdependentes, sendo esse método tratado como 

um método de estimação por médias móveis. Este método ajusta um modelo para o 

comportamento da variância espacial dos dados brutos e usa esse mesmo modelo para estimar 

os valores dos pontos de uma grade regular.  

O método do Inverso do Quadrado da Distância (utilizado para a geração dos mapas 

de sedimentos) é o fator de ponderação entre o inverso do quadrado da distância euclidiana 

entre o ponto conhecido e o estimado, sendo considerado de fácil aplicação (MELLO et al., 

2003). Esse interpolador utiliza o modelo estatístico denominado ‘inverso das distâncias’, que 

se baseia na dependência espacial, isto é, supõe que quanto mais próximo estiver um ponto do 

outro, maior deverá ser a correlação entre seus valores. Dessa forma atribui maior peso para 

as observações mais próximas do que para as mais distantes.  

Este tipo de modelagem associado ao geoprocessamento se mostrou fundamental para 

geração da batimetria de detalhe na área de estudo e confecção dos mapas sedimentológicos. 

A utilização desses métodos permitiu que se chegasse a esses produtos finais, que juntamente 

com a análise e interpretação dos demais dados serão apresentados nos resultados finais.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maior parte dos resultados referentes aos objetivos específicos propostos são 

apresentados e discutidos em tópicos específicos com o intuito de facilitar e organizar sua 

compreensão. Alguns destes resultados, porém, por se referirem a objetivos mais amplos, são 

apresentados não em tópicos específicos, mas ao longo do trabalho.  

Assim, para o objetivo: zoneamento da ocorrência dos sedimentos encontrados na 

área e suas principais características através da confecção de mapas sedimentológicos e sua 

situação em batimetria de detalhe da área de plataforma - os resultados estão dispostos ao 

longo do trabalho, à medida que se fez necessário apresentá-los juntos com os demais 

resultados, de maneira a melhorar seu entendimento.  

Da mesma forma, a batimetria de detalhe é outro resultado que é apresentado logo de 

início, e separadamente, já que se torna fundamental para a compreensão do arranjo 

sedimentar na plataforma, além de servir para correlações com outros resultados obtidos. 

 

5.1 Batimetria de Detalhe na Área de Plataforma 

A batimetria de detalhe realizada em toda a área de plataforma indicou de maneira 

precisa o modo como se encontram arranjados os sedimentos superficiais nela existentes. A 

seguir, são apresentados os principais resultados obtidos com a batimetria, através de quatro 

produtos: um mapa batimétrico geral - que vai da costa até onde começam a predominar os 

sedimentos bioclásticos, acompanhado de um modelo batimétrico tridimensional; e outro 

mapa batimétrico, referente apenas à área de bioclastos, também acompanhado de um modelo 

batimétrico tridimensional. 

 A batimetria realizada na área que vai desde a costa até a região onde começam a 

predominar os bioclastos indicou que a plataforma, além de rasa na sua porção mais interna, 

apresenta-se bastante plana, com profundidades aumentando de maneira gradual, no interior 

de zonas batimétricas, possíveis de serem individualizadas (figura 26).  Deste modo, foi 

possível identificar quatro zonas principais - partindo da costa até a região mais externa 

analisada – sendo essa quarta zona analisada e apresentada individualmente, pelo fato de 

corresponder à área de ocorrência e predominância de bioclastos.  
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Na primeira zona, o relevo submarino mostra-se bastante regular, com pouca variação 

lateral da profundidade, com cotas mais representativas se iniciando em 2 metros, mas com 

profundidade mais representativa entre 6 m e 12 metros.  

Também se identificou baixas profundidades próximas à calha fluvial do rio Choró 

(cerca de 2 metros), reforçando a hipótese levantada por Bezerra (2006) de que este curso 

fluvial na verdade não possui mais a função de rio propriamente dito, e sim de braço de mar, 

em função tanto da sua pequena descarga hidro-sedimentológica, como em virtude do 

processo de assoreamento iniciado em sua desembocadura, representados pelas múltiplas 

barras arenosas.  

Esse grande aporte de areias na área pode indicar um predomínio dos processos de 

sedimentação marinha, a exemplo da atuação da deriva litorânea.  Além disso, pode estar 

ocorrendo a entrada de areias provenientes das dunas eólicas costeiras existentes nas 

proximidades, contribuindo deste modo para o atulhamento da foz do canal fluvial, conforme 

atestado na batimetria.   

Após essa primeira zona – mais estreita e situada entre 6 e 8 metros - identificou-se 

outra zona - mais larga em direção ao mar aberto, com profundidades variando de 8 a 10 

metros.  

Esta zona seguinte apresentou um primeiro declive mais acentuado da plataforma, 

antes de seu maior aprofundamento - a aproximadamente 12 metros - conforme pode ser 

melhor visualizado no respectivo modelo tridimensional. Isto corroborou com o que já fora 

observado em levantamento anterior, realizado na plataforma leste do Ceará pela CPRM 

(2007), que aponta um maior declive próximo à isóbata de 10 metros. 

. 
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 26 - Mapa batimétrico de detalhe da plataforma continental interna 
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Nesta região mais profunda, que se inicia em torno de 12 metros forma-se uma área 

depressionada em relação ao seu entorno, com profundidades aumentando rapidamente até 

cerca 15 metros (figura 27). Trata-se de uma faixa mais estreita que a anterior, sendo 

composta principalmente de areia média, resguardando bastante semelhança de composição 

com a região mais próxima ao continente. Esta foi, portanto, a segunda zona de profundidade 

identificada. 

Figura 27 - Modelo batimétrico tridimensional da plataforma continental interna, entre Cascavel e Beberibe 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Logo após esta segunda zona, o relevo da plataforma muda substancialmente, através 

de uma sensível diminuição na profundidade. Esta foi a terceira zona batimétrica 

individualizada. Os pontos mais profundos (até 15 metros) entraram em contato mais brusco 

com pontos mais elevados, onde a profundidade não passava dos 12m, e diminuindo de forma 

mais contínua até os 10 m, chegando a atingir 6 m em alguns pontos isolados. Esta área mais 

elevada pode ser observada no modelo batimétricos através dos picos mais agudos, que se 

formam no meio da plataforma.  

Foi observado ainda para esse setor, que o decaimento gradual verificado desde a 

primeira zona, e de certa forma também na segunda, não é mais aplicável à terceira zona 

batimétrica. Isso porque, os limites entre as cotas se tornam mais abruptos e a relativa 
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uniformidade lateral das formas de fundo antes existente, se intrincam de forma mais 

complexa em espécies de manchas de areia (sandpatches) na classificação de Belderson, et 

al., (1982), estudadas por Monteiro (2011). Estas formas não estão dispostas de maneira 

totalmente contínua, ocorrendo muitas vezes longitudinalmente, e intercaladas por áreas mais 

profundas. 

A área de detalhe individualizada para a coleta de sedimentos siliciclásticos encontra-

se em uma dessas áreas mais elevadas situadas nessa terceira zona, entre 10 m e 12 metros de 

profundidade, evidenciando um possível depósito de material siliciclástico, ou misto 

siliciclástico/bioclástico.  

A batimetria de detalhe realizada na área de bioclastos (quarta zona) apontou 

profundidade com extremos variando entre 8 m e 24 metros, mas com maior concentração a 

partir dos 15 metros (figura 28). Estes dois extremos de valores máximos e mínimos são 

pouco representativos para a área, representando fenômenos pontuais.  

A maior parte da área apresenta profundidades entre 15 m e 21 metros. Da mesma 

forma que no outro detalhamento batimétrico, foram identificadas áreas batimétricas possíveis 

de serem individualizadas, onde ocorrem esses sedimentos bioclásticos.  

Assim, há uma região que ocorre mais internamente (em relação ao continente), e com 

menores profundidades variando dos 14 m a 16 metros. Seu relevo é mais irregular e 

espacialmente pouco representativo, ocorrendo de forma mais contínua.  

Em termos de composição sedimentar, notou-se que esta área de sedimentação 

bioclástica possui certo grau de mistura entre seus componentes, com material siliciclástico 

mais abundante em relação às demais áreas. Isso pode ser explicado pelas manchas de areias 

siliciclásticas existentes, cujo limite de ocorrência se dá numa região próxima. 
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 28 - Mapa batimétrico de detalhe da área de bioclastos 
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 Logo após, há uma segunda área, com profundidades variando entre 17 m e 18 metros. 

Do ponto de vista espacial, essa é zona mais representativa da área de ocorrência de bioclastos 

na região entre Cascavel e Beberibe. 

 Os sedimentos dessa área são constituídos de areias carbonáticas, variando de 

biolitoclástica a bioclástica, e artículos de halimeda, restos de organismos e fragmentos de 

conchas. No entanto em quantidade e variedade inferiores à terceira área. 

 A terceira área identificada corresponde à região mais profunda onde foram 

encontrados sedimentos bioclásticos, com profundidades variando de 18 m a 24 metros, mas 

com predominância entre 18 m e 21 metros (figura 29). 

Figura 29 - Modelo batimétrico tridimensional da área de bioclastos na plataforma continental interna, entre 

Cascavel e Beberibe 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os sedimentos apresentam similaridade com os da área anterior, no entanto possuem 

componentes biológicos mais abundantes, tais como halimedas, coletadas em condições que 

sugeriam ainda estar vivas e fixadas ao substrato no momento da coleta com a draga. 
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5.2 Principais Características dos Sedimentos Superficiais Encontrados na Plataforma 

Interna entre Cascavel e Beberibe 

 As 148 amostras coletadas na plataforma continental interna da área de estudo 

permitiram extrair importantes informações acerca das principais características dos 

sedimentos superficiais. Sua interpretação e as correlações entre os dados ajudaram a compor 

os resultados analisados, apresentados a seguir. 

 

5.2.1 Classificação pela Média - segundo Folk e Ward (1957) 

 A classificação pela média, obtida através da granulometria e posterior processamento 

dos dados no SAG®, utilizou a fórmula elaborada por Folk e Ward (1957), que considera o 

diâmetro médio do grão. Trata-se de uma medida importante, pois permite a visualização do 

tamanho médio das partículas sedimentares encontradas nas amostras.  

Deste modo, esta classificação é apresentada antes das demais, sendo seus resultados 

correlacionados com as características fisiográficas e com a composição sedimentar da 

plataforma.  

O mapa referente a esta classificação é apresentado na figura 30, e a partir da sua 

análise é possível compreender melhor a forma como se dá essa distribuição na área estudada. 
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 30 - Mapa sedimentológico baseado na classificação pela média – segundo Folk e Ward (1957)
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De acordo com Suguio (1973), a média granulométrica dos sedimentos constitui um 

dos parâmetros estatísticos mais importantes, pois caracteriza a classe granulométrica mais 

frequente. 

A média é importante em termos de sedimentologia em função de ser afetada por 

fatores diversos, tais como: a fonte supridora do material, o processo e a velocidade com que 

ocorreu a deposição. O autor destaca também a possibilidade e importância do mapeamento 

dessas condições de granulometria e sua variação no ambiente como forma de possibilitar o 

entendimento dos processos dinâmicos.  

A partir da aplicação dessa classificação, foram encontradas cinco classes 

granulométricas, com variação entre todos os tamanhos de areia (entre os phi -0,5 e 4,0). As 

classes encontradas foram: areia fina; areia muito fina; areia média; areia grossa, e areia 

muito grossa. O percentual de concentração dessas classes em relação ao total de amostras 

está representado no gráfico 01. 

Gráfico 01 – Classificação pela Média – segundo Folk e Ward (1957) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados obtidos apontaram para a grande predominância de areia média (60%), 

seguido por areia grossa (20%) e areia fina (13%). A partir da observação da espacialização 

assumida por esses sedimentos na plataforma continental, foi possível elaborar algumas 

considerações acerca dessa distribuição.  
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Desta forma, a classe areia média – de maior predominância na plataforma continental 

entre Cascavel e Beberibe - encontra-se distribuída em três áreas principais. A primeira delas 

é mais próxima à costa, evidenciando a existência de sedimentos marinhos com certo grau de 

retrabalhamento por agentes hidrodinâmicos a baixa profundidade - entre 6 m e 8 metros 

(figura 31). 

                                                 Figura 31 - Areia de granulação média 

 

                Créditos da imagem: Maciel de Moura. 

 

Este retrabalhamento parece ocorrer por conta da proximidade com a zona de maior 

agitação marinha (zonas de quebra e espraiamento das ondas), o que é evidenciado pela 

presença de alguns componentes biológicos - tais como conchas - em associação com material 

quartzoso, bem danificados e misturados às areias siliciclásticas.   

As outras duas áreas de concentração de areia média são: uma pequena faixa que 

ocorre - entre 8 m e 10 m - com composição semelhante à existente na área anteriormente 

mencionada; e outra bem mais ampla, que se alonga até maiores profundidades a partir dos 13 

metros.  

A classe areia grossa - segunda em predominância - encontra-se localizada próxima à 

costa, logo após a primeira área de ocorrência da classe areia média. Assim como esta, possui 

grande influência de componentes biológicos na composição dos sedimentos. Tais 

componentes biológicos aparentam ter origem mais recente (figura 32).  
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                                                  Figura 32 - Areia de granulação grossa 

 

          Créditos da imagem: Maciel de Moura. 

 

A classe areia fina - terceira em predominância - está distribuída em três áreas 

principais. A primeira área ocorre em dois setores circulares, alinhados com a atual 

desembocadura do Rio Choró. A segunda área ocorre a partir da isóbata de 10 metros, sendo 

mais larga e acompanhando paralelamente a linha de costa. A terceira área, por sua vez, 

ocorre de forma mais expressiva a partir da isóbata de 15 metros. 

Haveria deste modo, duas explicações (não excludentes entre si) mais prováveis para 

explicar essa acumulação de material mais fino próximo à costa.  

A primeira seria a de que se trata de material proveniente das dunas eólicas existentes 

confinadas no interior do continente, próximas à margem direita do Rio Choró (figura 33), 

que acabaria carreando esse material.  

A segunda explicação é a de que se trata de material oriundo de áreas costeiras 

adjacentes, alimentadas provavelmente por depósitos eólicos e/ou material fino depositado 

próximo à faixa de praia e antepraia.  

 O padrão de ventos no Estado do Ceará, com direção geral Oeste-Leste, transportaria 

esse material - que varia de granulometria de média a fina – até a calha do rio e sua 

acumulação nas barras arenosas. A partir da abertura dessas barras, durante o período de 
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maior descarga hidráulica do rio, esse material seria então transportado e depositado a 

maiores profundidades. 

Figura 33 - Depósitos eólicos formados próximo à desembocadura do Rio Choró, vistos de duas 

posições: da margem direita (A) e da margem esquerda (B). As setas amarelas indicam a direção do fluxo do rio 

em direção ao mar, e as vermelhas indicam a direção do vento em direção à calha do rio 

Fonte: Banco de Imagens Panoramio. 

As outras duas classes: areia muito grossa e areias muito finas possuem pouca 

representatividade, correspondendo, respectivamente, a apenas 6% e 1%.  

Ambas, estão localizadas em ambiente mais raso, próximo à costa, com a 

concentração de areia muito fina na margem direita do Rio Choró, provavelmente devido ao 

bloqueio exercido pelas barras arenosas existentes e/ou espigão hidráulico, enquanto que a 

concentração de areia muito grossa está na margem oposta. 

A atuação da maré de vazante pode desempenhar papel significativo no transporte de 

material mais grosseiro desagregado das falésias até o ambiente marinho. Entre as causas 

dessa desagregação teríamos: o solapamento no sopé das falésias durante a subida das marés 

e/ou sobre-elevação das ondas; o desprendimento dos grãos pela ação da gravidade – 

ambiente escarpado - ou mesmo o solapamento durante os períodos mais intensos de descarga 

hidrossedimentológica do rio. 

 

5.2.2 Classificação Textural – segundo Folk (1954) 

 A classificação Textural de Folk (1954) é baseada em critérios que privilegiam a 

quantificação do cascalho existente no sedimento. Além dos sedimentos ditos grosseiros, os 
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teores de areia e sedimentos finos também são considerados, apesar da importância máxima 

ser dada à quantidade de cascalho existente.  

De acordo com Dias (2004), isso acontece porque Folk considerou que a quantidade 

de cascalho existente é função das velocidades máximas da corrente durante a deposição dos 

sedimentos no ambiente. 

Deste modo, a análise granulométrica e o posterior processamento dos dados no 

SAG®, indicaram as classes texturais encontradas (gráfico 02): areia; areia com cascalho 

esparso; areia com cascalho; e cascalho arenoso.  

Gráfico 02 - Classificação Textural – segundo Folk (1954) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados obtidos indicaram uma nítida preponderância das classes contendo 

sedimentos mais grossos: areia com cascalho esparso, e areia com cascalho, representando 

93%, que se somadas à fração cascalho arenoso, representam 98% entre todas as amostras 

analisadas.  

É importante ressaltar que a maior parte dos sedimentos da área tem sua granulometria 

afetada pela presença de componentes biológicos, tais como restos de organismos marinhos e 

conchas, o que para Martins e Nunes (2007) é justamente o que difere os depósitos de areia e 

cascalho da plataforma continental dos seus equivalentes continentais.  

Apesar de alguns componentes possuírem maior diâmetro, boa parte apresenta peso 

não significativo em relação ao restante dos sedimentos, principalmente quando se trata das 
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pequenas conchas - muitas totalmente desintegradas por conta da dinâmica de movimentação 

do fundo marinho.  

Os depósitos sedimentares de areia e cascalho se encontram distribuídos de maneira 

mais homogênea e setorizada (figura 34), em comparação com o que fora observado na 

aplicação da Classificação pela Média de Folk e Ward (1957).  

A classe areia foi representativa para apenas duas amostras - E-06 e E-30 - (figura 35). 

Notou-se que há uma disposição perpendicular entre si, dentro de um mesmo alinhamento a 

partir da costa, entre as duas áreas onde foi encontrada esta classe. Isto pode indicar a atuação 

de processos semelhantes de transporte e/ou deposição sedimentar nestas duas áreas, ou ainda 

que os componentes fisiográficos e de configuração do fundo exerceram papel de maior 

influência quando da acomodação desse tipo de sedimentos.    

Ainda em relação à classe areia, observou-se que se trata de material sedimentar mais 

fino que o das demais amostras, por conta da pequena presença de fragmentos, conchas e 

outros materiais biodetríticos, razão pela qual apresentam aspecto bem semelhante (figura 35), 

a não ser pela cor, que difere um pouco.  

Em termos de composição, foram encontrados teores de carbonato de cálcio quase 

idênticos (34% para a amostra E-06, e 28% para a E-30) para estas duas amostras, o que 

reforça a atuação de processos dinâmicos semelhantes, e com presença de organismos e 

componentes biodetríticos possivelmente análogos. 

A classe textural areia com cascalho esparso têm sua ocorrência iniciada desde a costa, 

até o limite mais externo da área de estudo, e está presente de maneira praticamente contínua 

a partir dos 12 metros de profundidade, preenchendo a áreas mais profundas existentes.  
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Fonte: Elaborado pelo 
 
Autor.

Figura 34 - Mapa sedimentológico baseado na Classificação Textural - segundo Folk (1954) 
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                                   Figura 35 - Sedimentos da classe textural areia 

                                       Créditos das imagens: Maciel de Moura. 

A classe areia com cascalho (figura 36) ocorre ao longo de três zonas principais. Uma 

mais próxima ao continente - situada logo após a desembocadura do rio Choró - cujo material 

é oriundo provavelmente do transporte de sedimentos grosseiros trazidos pela calha do rio; 

Outra situada entre 10 e 12 metros - sendo esta a mais interessante porque ocupa uma área 

logo após a cota de 10 metros - representando um provável depósito de material cascalhoso 

transportado pelo rio em períodos mais remotos; e, por fim, duas pequenas áreas - após a cota 

de 15 metros. Sua forma de disposição na plataforma e a composição do material parecem 

refletir um estado de deposição ocorrido durante condições ambientais diferentes do período 

atual. Isto pode ser corroborado a partir de várias observações, que encontram fundamentação 

em trabalhos que se propuseram a estudar especificamente sedimentares semelhantes.  

A primeira dessas observações é o modo de disposição do depósito que ocorre logo 

após a cota de 10 metros, representada espacialmente por uma faixa verde, contínua e 

alongada lateralmente (figura 34). Como é possível observar, praticamente toda essa área 

mais depressionada foi preenchida por areia com cascalho, em um processo de atuação fluvial 

pretérita. Em relação a isso, Martins e Nunes (2007) afirmaram que, de modo geral, os 

depósitos contendo material mais cascalhoso têm menor mobilidade, tendendo a se concentrar 

nos cursos fluviais e em feições costeiras também submersas, como em antigas linhas de 

praia.  

Deste modo, considerando o alinhamento desses depósitos de areia com cascalho com 

o curso atual do Rio Choró, há indícios de que estes podem ser materiais depositados pelo rio 
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durante o momento em que ele tinha potencial de descarga hidrossedimentológica suficiente 

para depositar material sedimentar mais distante da atual linha de costa. Isto pode ter ocorrido 

possivelmente durante períodos de nível do mar mais baixo, quando estas condições de 

deposição em regiões mais distantes eram favorecidas. Tais depósitos seriam, portanto, 

classificados como sedimentos reliquiares – depositados em condições ambientais diferentes, 

sofrendo pouco transporte atual, conforme Dias (2004).  

Figura 36 - Sedimentos da classe textural areia com cascalho 

 

              Créditos da imagem: Maciel de Moura. 

A classe textural cascalho arenoso (figura 37), tem sua deposição determinada em 

função dos mesmos fatores mencionados para a classe textural areia. Sua ocorrência se dá 

numa região mais interna - em três setores distintos - não ultrapassando os 10 metros de 

profundidade, e se alinhando especificamente com duas cotas principais: de 5 m e 10 metros.  

                                   Figura 37 - Sedimentos da classe textural cascalho arenoso 

 

             Créditos da imagem: Maciel de Moura. 
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5.2.3 Classificação de Larsonneur (1977) - modificada por Dias (1996) 

 A classificação de Larsonneur (1977) - modificada por Dias (1996) - foi adotada neste 

trabalho, sendo que ela difere das anteriores basicamente por fazer uma melhor associação 

entre o tamanho dos grãos e o teor de carbonato de cálcio verificado nos sedimentos.  

 A partir da sua aplicação, os sedimentos superficiais da área de estudo foram 

classificados em quatro classes de areia e duas classes de cascalho (gráfico 03): areia 

litoclástica; areia litobioclástica; areia biolitoclástica; areia bioclástica; cascalho 

litoclástico; e, cascalho bioclástico.  

 

Gráfico 03 - Classificação de Larsonneur (1977) – modificada por Dias (1996) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os valores obtidos indicaram que as classes ocorrem bem segmentadas, com 

distribuição proporcional dos valores entre si em boa parte das classes.  

Foram identificadas, portanto, duas classes principais: areia litobioclástica (31%), e 

areia litoclástica (30%). A classe dominante é a que representa as areias litobioclásticas, com 

carbonatos variando de 30 a 50%, como será detalhado mais adiante.   

Sua ocorrência se dá também em áreas mais próximas à costa, sendo mais frequente, 

porém, à partir da cota de 10 metros e mais próximo à cota de 15 metros (figura 38). 
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 38 - Mapa sedimentológico baseado na Classificação de Larsonneur (1977) – modificada por Dias (1996) 
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As areias litoclásticas - que apresentam teores de até 30% carbonato de cálcio – têm 

maior ocorrência próximo à costa, antecedendo a isóbata de 10 metros. Ocorrem, contudo, 

também em posições intermediárias da plataforma continental, em intercalação com as areias 

litobioclásticas.  

A acumulação dessas areias litoclásticas está associada principalmente às linhas 

isobatimétricas de 5 m e 10 metros, respectivamente, indicando uma preponderância da 

deposição nos setores que antecedem os desníveis topográficos da plataforma.  

Desta forma, a presença desse tipo de sedimentos mais próximos à costa, pode ser 

explicada tanto pela deposição sedimentar através da calha do rio, como pelo intenso 

retrabalhamento das areias litoclásticas na faixa de maior agitação marinha e remobilização de 

fundo.  

As acumulações de areias bioclásticas - que apresentam teores acima de 70% de 

carbonato de cálcio - possuem expressiva quantidade de fragmentos de conchas e, 

principalmente, de artículos de algas calcárias do gênero halimeda (figura 39). 

                                                       Figura 39 - Areias bioclásticas 

 

 

 

 

 

 

 

               Créditos da imagem: Maciel de Moura. 

 

As areias biolitoclásticas (figura 40) - que apresentam teores de carbonato de cálcio 

entre 50 e 70% - são encontradas em área contígua à dos bioclastos, indicando que essas 

areias biolitoclásticas foram originadas a partir dos sedimentos bioclásticos existentes na 

região. 
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Os processos de movimentação e consequente mistura dos depósitos de bioclastos com 

os sedimentos predominantemente siliciclásticos, bem como o soterramento dos bioclastos em 

função da remobilização do fundo são, ao que tudo indica as principais formas de acumulação 

das areias biolitoclásticas na área.  

 

                                                 Figura 40- Areias biolitoclásticas 

 

.Créditos da imagem: Maciel de Moura. 

 

Por sua vez, os dois tipos de material sedimentar cascalhoso identificados na área – 

cascalho litoclástico e cascalho bioclástico – são bem menos significativos, com cada um dos 

dois tipos de cascalho representando somente 1%.  

O cascalho litoclástico encontra-se depositado próximo à desembocadura do Rio 

Choró, e apresenta sedimentos siliciclásticos de maior diâmetro, e material biodetrítico (figura 

41).  
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                                                Figura 41 - Cascalho litoclástico 

 

Créditos da imagem: Maciel de Moura. 

O cascalho bioclástico está depositado na extremidade oposta da área de estudo. A 

fração mais grossa se deve principalmente aos artículos de halimeda (figura 42). Vale 

ressaltar, que foram encontradas na mesma amostra algas do tipo lithothamnium.  

Estas, por sua vez, são algas coralinas ramificadas de vida livre, com principal 

ocorrência no setor oeste da plataforma continental do Ceará, conforme Monteiro (2011). 

Deste modo, não é comum encontrá-las no setor de leste da plataforma continental do Ceará, e 

muito menos associadas às halimedas, como verificado na área de estudo.  

                                    Figura 42 - Cascalho bioclástico e algas calcárias associadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Créditos das imagens: Maciel de Moura. 
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Além das classificações sedimentológicas apresentadas, foram obtidos os principais 

parâmetros estatísticos calculados a partir da granulometria dos sedimentos. Estes dados, 

fornecidos pelo SAG®, são de grande importância, pois possibilitam correlacionar outras 

informações acerca da origem dos sedimentos e dinâmica de transporte sedimentar 

predominantes. A seguir, são apresentados os resultados relativos a três parâmetros: grau de 

seleção, assimetria e curtose.  

Há a discussão e interpretação dos valores obtidos, são apresentados mapas 

representativos da distribuição desses parâmetros na plataforma estudada, tendo sido 

considerado nessa análise o total de 92 amostras (amostras E), coletadas na segunda 

campanha oceanográfica, ou seja, sedimentos arenosos com pequena quantidade de artículos e 

fragmentos de algas calcárias.  

Isto porque, os sedimentos que apresentam maior abundância deste material são 

formados em sua maioria in situ, não refletindo de forma mais evidente os fenômenos de 

transporte e dinâmica em relação ao material sedimentar que predomina fora da área onde 

estão os depósitos de Halimeda. 

 
5.2.4 Grau de Seleção – segundo Folk e Ward (1957) 

 O grau de seleção nos sedimentos está relacionado, conforme Dias (2004), ao modo de 

transporte sedimentar, ou seja, à capacidade dos agentes em selecionar com maior ou menor 

intensidade os sedimentos. Suguio (1973) acrescenta que o grau de seleção pode indicar o 

grau de maturidade textural de um depósito sedimentar e a ocorrência de misturas entre as 

classes.  

 O método utilizado para determinar o grau de seleção nos sedimentos é o de Folk e 

Ward (1957), que estabeleceu uma escala com seis tipos de grau de seleção dos sedimentos: 

muito bem selecionada; bem selecionada; moderadamente selecionada; pobremente 

selecionada; muito probemente selecionada; extremamente mal selecionada.  

 Tucker (1981) resume bem o entendimento desta classificação, comparando os tipos 

antagônicos de sedimentos: pobremente selecionados e bem selecionados. Deste modo, os 

sedimentos pobremente selecionados representam aqueles que, de maneira geral, foram 

depositados rapidamente, ou a partir de fluxos viscosos. Os sedimentos bem selecionados 
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representam, por sua vez, material mais retrabalhado e com maior homogeneidade 

granulométrica.    
 

 Os dados obtidos das análises sedimentológicas na plataforma entre Cascavel e 

Beberibe indicaram a existência de cinco tipos de selecionamento nos sedimentos da área 

(gráfico 04).  

Gráfico 04 – Classificação quanto ao Grau de Seleção – segundo Folk e Ward (1957) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foi verificada maior predominância de sedimentos moderadamente selecionados, 

seguido dos pobremente selecionados, totalizando, juntos, 93% dos sedimentos superficiais da 

área. 

Os sedimentos classificados como moderadamente selecionados indicam uma situação 

intermediaria de mistura entre as classes sedimentares encontradas, refletindo material 

siliciclástico mais fino, misturado às areias médias e grossas. Essa situação ocorre 

principalmente nas porções intermediarias e mais externas do setor estudado da plataforma 

cearense, ocorrendo em menor escala nas porções mais próximas à costa (figura 43).  

Por sua vez, o material classificado como pobremente selecionado e muito pobremente 

selecionado está localizado principalmente mais próximo à costa e nas regiões de maior 

declive topográfico, no entorno das cotas batimétricas de 5, 10 e 15 metros. Isto corrobora a 

interpretação de Tucker (1981), indicando que na área a deposição deste tipo de sedimento se 

deu nos locais onde há um decaimento mais acentuado da plataforma em relação ao seu 

entorno. Pode ter havido assim uma deposição mais rápida, sem tempo suficiente para o 

retrabalhamento dos grãos e, consequentemente, seu melhor selecionamento.  
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Esta deposição acelerada, em especial da região que fica no entorno das cotas de 5 e 

10 metros, é evidenciada também pela maior proximidade com a calha fluvial do Rio Choró, 

capaz de depositar com maior intensidade o material mais pobremente selecionado.  

Complementando o entendimento dessa dinâmica, Dias (2004) interpretou que o 

aumento de profundidade é capaz de “fossilizar” estados mais energéticos anteriores, 

reforçando dessa forma a explicação de que a localização desse material mais próximo aos 

declives batimétricos, como constatado na área, indica uma deposição mais rápida dos 

sedimentos mais pobremente selecionados, durante períodos de maior descarga 

hidrossedimentológica do rio. Apenas 4% do material sedimentar superficial da plataforma foi 

classificado como sendo bem selecionado ou muito bem selecionado, cuja localização é 

verificada mais próxima à costa.   

Na margem direita da desembocadura do Rio Choró (figura 43) está a única região 

com concentração de sedimentos muito bem selecionados, em torno da qual se dá também 

parte da concentração de sedimentos bem selecionados existentes no trecho da plataforma 

estudada. Isto sugere duas explicações mais prováveis para este tipo de seleção nos 

sedimentos na área. 

Uma dessas explicações seria o possível barramento causado pelo efeito de espigão 

hidráulico do rio naqueles sedimentos mais bem retrabalhados pela corrente de deriva 

litorânea, ou mesmo a existência de obstáculos topográficos, como bancos de areia ou 

barreiras rochosas ou semiconsolidadas, aprisionando desta forma maiores volumes desse tipo 

de sedimento. Neste sentido, é possível notar a presença dos sedimentos muito pobremente 

selecionados à jusante, e em torno das duas ocorrências de sedimentos muito bem 

selecionados e bem selecionados, podendo funcionar, portanto, como barreiras sedimentares 

ao transporte da deriva litorânea.  

A outra explicação é possível através da correlação com os dados da classificação pela 

média, que indicou a existência de areia muito fina e média acumulada nesta área. Deste 

modo, pode ocorrer sedimentação através de transporte eólico adentrando diretamente no 

sistema marinho, ou de sedimentos carreados em suspensão através da deposição, pretérita ou 

atual, efetuada pelo Rio Choró. Mudanças de direcionamento da desembocadura e/ou da 

presença de depósitos eólicos mais expressivos explicam a atual localização destes 

sedimentos mais bem selecionados.  
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 43 - Mapa de classificação quanto ao Grau de Seleção – segundo Folk e Ward (1957)
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5.2.5 Grau de Assimetria – segundo Folk e Ward (1957) 

O grau de assimetria dos sedimentos foi calculado a partir da aplicação do método de 

Folk e Ward (1957). A partir desse método existem cinco graus de assimetria: assimetria 

muito negativa; assimetria negativa; aproximadamente simétrica; assimetria positiva, e 

assimetria muito positiva. 

Em relação ao significado tipológico dos diferentes graus de assimetria, temos 

basicamente que a assimetria positiva está relacionada aos sedimentos mais finos, e que a 

assimetria negativa está relacionada à presença de sedimentos mais grossos. Já os sedimentos 

aproximadamente simétricos representam níveis intermediários entre essas duas situações. 

No que diz respeito ao significado genético, temos que a assimetria se relaciona 

também com o modo de transporte e condições de energia do meio transportador dos 

sedimentos. Assim, a assimetria negativa indica áreas de energia mais intensa, enquanto que a 

assimetria positiva indica áreas de menor energia. 

Os dados obtidos pelo tratamento das amostras no SAG® indicaram a presença de 

todos os cinco graus de assimetria (gráfico 05), havendo predomínio das assimetrias negativa 

e muito negativa (81%), relacionadas, portanto, a sedimentos mais grossos, possivelmente 

transportados em condições energéticas mais intensas. Estes dados foram semelhantes aos 

encontrados por CPRM (2007) para o mesmo setor da plataforma.  

 

Gráfico 05 -  Classificação quanto à Assimetria – segundo Folk e Ward (1957) 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 
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 Foi possível identificar maior proximidade entre os limites de um e outro grau de 

assimetria, principalmente na região que vai até a cota de 10 metros, que apresentou as cinco 

classes de assimetria (figura 44).  

Os sedimentos com assimetria negativa são mais frequentes à medida que se 

aproximam dessa cota, bem como na porção intermediária da plataforma. Tal ocorrência se dá 

de maneira quase contínua, indicando que houve certa semelhança de energia sofrida por 

parte dos sedimentos: assimetria negativa, muito negativa e aproximadamente simétrica.  

A assimetria positiva e muito positiva, que juntas representam apenas 4% do total das 

amostras, ocorrem no local mais raso da área de estudo, e, ao que tudo indica, sua presença 

está relacionada ao material mais fino depositado nas proximidades. Este material teria 

adentrado ao sistema marinho por meio de transporte menos intenso, originário 

provavelmente do sistema de dunas, ou de sedimentos finos em suspensão através de 

deposição fluvial.  
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 44 - Mapa de classificação quanto à Assimetria – segundo Folk e Ward (1957) 



96 
 

5.2.6 Curtose – segundo Folk e Ward (1957) 

A curtose é uma medida que se baseia nas curvas de distribuição de frequência, 

definindo em que parte dessa curva está concentrada a maior uniformidade dos grãos 

conforme método elaborado por Folk e Ward (1957). Nesse método, as curvas se classificam 

em seis tipos: muito platicúrtica; platicúrtica; mesocúrtica; leptocúrtica; muito leptocúrtica; 

extremamente leptocúrtica.  

Ponçano (1986), ao tratar da interpretação ambiental de parâmetros estatísticos 

granulométricos, abordou os diferentes significados que os valores de curtose podem fornecer. 

Assim, as curvas leptocúrticas se relacionam a sedimentos unimodais, que podem estar 

associados a uma hidrodinâmica mais intensa (maior movimentação). As curvas platicúrticas 

se referem a sedimentos bimodais ou polimodais, relacionados a ambientes menos energéticos 

(menor movimentação).  

 Pinheiro (2000) acrescenta que, do ponto de vista sedimentológico, valores de curtose 

mais extremos podem sugerir que o material foi selecionado em ambiente de alta energia, e 

transportado sem maiores mudanças de características para outro ambiente. Após essa 

mudança, o material sedimentar pôde se misturar com material formado em condições 

distintas.  

Para a área analisada, foram encontrados cinco valores de curtose: muito platicúrtica; 

platicúrtica; mesocúrtica; leptocúrtica; muito leptocúrtica (gráfico 06). 

               Gráfico 06 - Classificação quanto à Curtose – segundo Folk e Ward (1957) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Os resultados apontaram o predomínio de valores leptocúrticos, indicando uma 

dinâmica mais intensa, relacionada principalmente aos sedimentos de maior granulometria.  

Os valores mesocúrticos se apresentam principalmente no entorno dos valores 

leptocúrticos (figura 45), indicando um ambiente sedimentar intermediário, onde se associam 

sedimentos médios e grossos. Reunidos, os valores que representam curtose variando de 

leptocúrtica, muito leptocúrtica à mesocúrtica, totalizando 88% da área.  

Os valores extremos, indicando curtose muito leptocúrtica, apresentam maior 

concentração nas áreas mais próximas à costa. Sua ocorrência se dá em associação com a 

classe extrema oposta (muito platicúrtica), que representa, por sua vez, sedimentos 

depositados em ambientes menos energéticos.  

Isso vai ao encontro do que foi destacado por Pinheiro (2000), ou seja, de que esses 

valores extremos significam que os sedimentos podem ter sido selecionados em ambiente de 

alta energia, transportados e misturados a sedimentos selecionados em condições bastante 

distintas.  

É possível observar também que os valores de curtose definidos como muito 

leptocúrticos parecem seguir a área de descarga hidrossedimentológica do Rio Choró, 

indicando um regime mais intenso de transporte de sedimentos por este curso fluvial no 

passado. 

Os sedimentos classificados como platicúrticos ocorrem numa pequena faixa próxima 

à costa, e em duas faixas, que antecedem as cotas de 10 metros e 15 metros. 
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 45 - Mapa de classificação quanto à Curtose – segundo Folk e Ward (1957) 
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5.2.7 Concentração de Carbonato de Cálcio  

 A análise dos teores de carbonato de cálcio dos sedimentos no setor de plataforma 

estudada revelaram importantes resultados acerca da maneira pela qual os sedimentos da área 

são influenciados pelos mais variados componentes biológicos e biodetríticos a ele 

associados. Os níveis de concentração de CaCO3 nos sedimentos se tornam fundamentais 

também na análise das suas potencialidades de utilização, como por exemplo na indústria. 

 Para a melhor compreensão dessa influência, se faz necessário analisar os teores 

obtidos para a plataforma de maneira mais localizada, principalmente em função da 

abundância de algas calcárias em determinados setores, que acaba influenciando de maneira 

diferenciada a concentração do carbonato de cálcio dos sedimentos.  

 Desta forma, foram construídos gráficos para representar a distribuição dos teores de 

carbonato de cálcio: nas amostras E (representando o setor onde os teores de carbonato são 

menos expressivos); nas amostras AM (representando o setor de maior concentração desses 

teores, por conta da presença de extensa área com algas calcárias do gênero Halimeda); e 

outro, referente às concentrações de toda a área estudada. Além disso, houve a representação 

desses teores em mapa específico, para fins de correlacionamento entre os dados e a dinâmica 

de sedimentação na área. 

 Foram estabelecidos quatro diferentes níveis de teores de CaCO3 presente nos 

sedimentos: o primeiro, referente aos teores que variam entre 4 e 28%; o segundo, entre 30 e 

48%; o terceiro, entre 51 e 69%, e o quarto nível, para os teores situados entre 71 e 99%. O 

critério utilizado para a individualização desses níveis foi a máxima aproximação com a 

classificação de Larsonneur (1977), que considera níveis de CaCO3 semelhantes para a 

classificação dos sedimentos. 

A análise de carbonato de cálcio referente às amostras E indicou que a maior parte das 

amostras (84%) apresentam teores abaixo de 50% de CaCO3. Essa concentração se mostrou 

mais baixa com a maior proximidade da costa.  

O restante das amostras E (16 %) apresentaram percentual mais elevado (acima de 50 

% de CaCO3), bem menos expressivas, portanto, na plataforma interna da região entre 

Cascavel e Beberibe (gráfico 07).  
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Gráfico 07 – Concentração de carbonato de cálcio (CaCO3) - amostras E 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

Em relação às amostras AM, há uma alteração significativa neste panorama, com 75% 

das amostras situadas na área de ocorrência de Halimedas apresentando níveis de 

concentração de CaCO3 acima de 50% (gráfico 08).  

                 Gráfico 08 - Concentração de carbonato de cálcio (CaCO3) - amostras AM 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

Isto demonstra a nítida influência das algas calcárias do gênero Halimeda no 

enriquecimento em carbonato de cálcio (CaCO3) do material sedimentar da área, uma vez que 

se localizam principalmente no setor das amostras AM, e o fornecimento de material contendo 

CaCO3 é mais intenso e acelerado devido à maior fragilidade destas algas às condições 

dinâmicas de remobilização do fundo marinho. 
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A análise integrada desses resultados indica que a maior parte da plataforma interna 

considerada nos levantamentos é, no entanto, constituída de sedimentos superficiais cuja 

concentração não ultrapassa os 50% de CaCO3 (gráfico 09). 

Gráfico 09 - Concentração de carbonato de cálcio (CaCO3) – total de amostras (E e AM)  

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

Isto se deve em parte ao fato de que a maior quantidade de amostras ter sido coletada 

no setor que não engloba a área de algas calcárias, mas é explicado também pelo fato desta 

área de algas calcárias ser bem menor em termos de abrangência na plataforma interna (até 20 

metros de profundidade), conforme classificação dos setores da plataforma continental do 

Ceará elaborada por Freire (1985). 

 Além disso, o aporte de sedimentos terrígenos é bastante expressivo na maior parte da 

plataforma interna, sobrepondo-se à sedimentação carbonática, dominante em outros setores.  

A distribuição dos níveis de concentração de CaCO3 na plataforma continental entre 

Cascavel e Beberibe está representada no mapa da figura 46.   
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 46 - Mapa de classificação e concentração de carbonato de cálcio (%) nos sedimentos



103 
 

Todavia, algumas concentrações de carbonato de cálcio se mostraram relativamente 

altas (acima de 50%) considerando a profundidade média e distância da costa, com amostras 

apresentando mais de 70% de CaCO3 a apenas 13 metros de profundidade.  Isto indica que no 

caso da plataforma entre Cascavel e Beberibe o nível de predomínio das fácies carbonáticas se 

dá em determinadas zonas antes dos 20 metros, que é a profundidade média estabelecida por 

Freire (1985) para a plataforma continental do Ceará. Desta forma, há uma internalização 

desses níveis de maior concentração de CaCO3, neste caso com as fácies carbonáticas 

predominando a partir dos 15 metros. 

 Os níveis de CaCO3 encontrados nos setores mais rasos da plataforma seguiram a 

tendência geral para o restante da plataforma (figura 47), com teores abaixo dos 50% na maior 

parte dos setores situados entre a costa e cerca de 15 metros, variando em alguns pontos a 

uma profundidade um pouco superior.  

Figura 47 -Variação dos níveis de CaCO3 (%) em diferentes tipos de sedimentos da Plataforma Continental 

Interna entre Cascavel e Beberibe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos das imagens: Maciel de Moura. 
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5.2.8 Concentração de Matéria Orgânica  

De acordo com Mahiques (1998) a matéria orgânica depositada em sedimentos 

superficiais de áreas marinhas tem sido considerada no entendimento de vários processos 

oceanográficos, incluindo o aporte de materiais continentais para os oceanos e os processos de 

sedimentação em plataforma.  

A maior ou menor concentração nos sedimentos marinhos pode estar relacionada tanto 

ao aporte de material continental, como aos componentes biológicos que geralmente 

costumam ocorrer na plataforma. Desta forma, a distribuição desses valores na área estudada 

foi quantificada e representada graficamente e espacialmente através da elaboração de mapa 

específico.  

Foram estabelecidos seis níveis de concentração com intervalos de valores (%) para a 

matéria orgânica medida (partindo dos valores mais baixos para os mais altos): nível 1 (0,03 – 

0,50); nível 2 (0,51 -0,93); nível 3 (1,02 – 3,89); nível 4 (4,05 – 6,79); nível 5 (7,17 – 9,98); 

nível 6 (11,89 – 17,9).  

Em seguida, avaliou-se a maneira como a matéria orgânica ocorre nos sedimentos 

superficiais coletados na plataforma. Os resultados indicaram que a variação nos níveis de 

concentração de matéria orgânica é tanto maior à medida que se avança em direção à porção 

mais externa da plataforma, atingindo valores máximos na área de ocorrência de algas 

calcárias (figura 48).  

Mais próximo à costa, certos valores se elevam em três pequenas faixas. Este fato 

pode estar ligado à descarga hidrossedimentológica do Rio Choró, mais rica em matéria 

orgânica, já que a área está mais próxima da sua foz, podendo se relacionar com a existência 

de restos de organismos associados aos sedimentos litobioclásticos.  
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 48 - Mapa de classificação e concentração da matéria orgânica (%) nos sedimentos  
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As diferenças de concentração nos valores de matéria orgânica foram quantificadas 

considerando inicialmente o total de amostras coletados em toda a plataforma. Os resultados 

indicaram que a maior parte dos sedimentos (56%) tem baixos teores de matéria orgânica, 

com concentrações inferiores a 1% (gráfico 10).  

    Gráfico 10 - Concentração de matéria orgânica – total de amostras (E e AM) 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

Esse valores mais baixos ocorrem ao longo de praticamente todo o setor de plataforma 

estudado. Na área de ocorrência de bioclastos (amostras AM), porém, a maior parte dos 

sedimentos (86%) apresenta concentração de matéria orgânica superior a 1% (gráfico 11). 

Logo, a área onde ocorrem as algas calcárias tende a apresentar maiores valores de matéria 

orgânica em função possivelmente da maior influência destas algas e biodetritos associados 

na composição sedimentar desta área. 

 

Gráfico 11 -  Concentração de matéria orgânica – amostras AM 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 
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5.3 Indicação da área de ocorrência dos granulados bioclásticos associados às algas 

calcárias e descrição do substrato (testemunhagem para identificação da estratificação 

sedimentar) 

 A partir dos levantamentos realizados por meio de batimetria, coleta, determinação das 

principais características dos sedimentos superficiais e respectivos mapeamentos, foi possível 

determinar que a área na plataforma de Cascavel/Beberibe, onde se dá a ocorrência dos 

granulados bioclásticos associados às algas calcárias, correspondente à mesma área de coleta 

das amostras AM. A atividade de testemunhagem permitiu ainda uma descrição detalhada 

desse substrato. 

 Partindo da costa de Barra Nova, em Cascavel, o início da área de granulados 

bioclásticos se dá a aproximadamente 19 km (direção NE), perfazendo 8,451 km², com 

recobrimento quase contínuo de material bioclástico, e misto (bioclástico/siliciclástico), 

originado possivelmente no processo da desagregação de artículos de Halimeda, e mistura 

com sedimentos areno-quartzosos e componentes biodetríticos.  

Essa ocorrência mais contínua de granulados bioclásticos ocorre de forma expressiva a 

partir dos 15 metros. O maior nível de detalhamento da amostragem (500 metros de distância 

entre os pontos) e o fato dos granulados terem sido encontrados em praticamente todas as 

amostras reforçam a teoria de se tratar de um possível depósito de bioclastos (granulados 

bioclásticos).  

Esta evidência é fortalecida pela análise detalhada do testemunho realizado na área, 

demonstrando se tratar de material não apenas superficial, mas ocorrendo também em 

profundidade (cerca de 1 metro abaixo da superfície).   
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Em relação à composição da superfície, foi constatado nessa área ocorrem, além de 

halimedas, outras algas calcárias, como as do gênero Lithothamnium (figura 49), que se 

apresentam, porém, em menor quantidade e de forma mais localizada.  

Há presença de material quartzoso misturado aos sedimentos de algumas amostras, 

com presença considerável de conchas e fragmentos de organismos marinhos, sugerindo que 

estas áreas podem apresentar certo potencial biológico favorável à sobrevivência de 

determinadas espécies. No mosaico elaborado (figura 49) é possível observar os principais 

tipos de algas calcárias e organismos associados encontrados na área de ocorrência de 

granulados bioclásticos da Plataforma Continental Interna entre Cascavel e Beberibe. 

  

 

Créditos das imagens: Maciel de Moura. 

 

 

 

Figura 49 - Alguns tipos de algas e organismos associados, encontrados na área de ocorrência dos granulados bioclásticos 
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5.3.1 Análise do Testemunho T- 01 

O testemunho coletado apresentou coluna de material sedimentar medindo 1,3 metros 

de profundidade, do topo até a base (figura 50). A observação criteriosa das variações ao 

longo do substrato permitiu individualizar quatro diferentes tipos de agrupamento 

(denominados domínios) nesta coluna de material sedimentar, além de quatro pequenas 

intercalações contendo artículos de halimeda.  

                                             Figura 50 - Testemunho T- 01 

                                                    Créditos da imagem: Maciel de Moura. 

5.3.1.1 Domínio 01 

 Do topo até 5 cm ocorre material sedimentar predominantemente carbonático e 

texturalmente cascalhoso, inconsolidado, e constituído quase exclusivamente de artículos de 

halimeda (figura 51). A concentração de CaCO3 neste primeiro domínio foi bastante elevada 

(95%); e a matéria orgânica medida ficou em torno de 1,078 %. O aspecto básico apresentado 

induz se tratar de material bastante recente, oriundo da desarticulação e acumulação junto ao 

substrato dos artículos de algas calcárias do gênero halimeda.  

                                                   Figura 51 - Domínio 01/Testemunho T- 01 

 

 

 

 

 

 

Créditos da imagem: Maciel de Moura. 
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5.3.1.2 Domínio 02 

De 5 cm até 26 cm há uma mistura relativamente homogênea de sedimentos 

siliciclásticos e bioclásticos, com presença de artículos de halimeda ao longo de todo o 

domínio, porém em menor quantidade (figura 52). O material siliciclástico apresentou 

granulometria de média a fina. A concentração de CaCO3 foi de 59 %, enquanto que a de 

matéria orgânica foi de 0,863 %.  

                                  Figura 52 - Domínio 02/Testemunho T- 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos da imagem: Maciel de Moura. 

 

5.3.1.3 Domínio 03 

 A partir de 26 cm até 45 cm predomina novamente material bioclástico, com aspecto 

textural cascalhoso constituído de artículos de halimeda, abundantes ao longo de todo o 

domínio (figura 53). A concentração de CaCO3 foi de 70 %, enquanto que a matéria orgânica 

se manteve em 0,863 %. 
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                                                      Figura 53 - Domínio 03/Testemunho T- 01 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos da imagem: Maciel de Moura. 

5.3.1.4 Domínio 04 

 Este foi o maior domínio identificado, indo de 45 cm até a base (1,3m). Foi verificado 

o predomínio de sedimentos siliciclásticos, areia quartzosa de coloração cinza, com 

granulometria de média à grossa (figura 54). No entanto, a disposição dessa camada 

sedimentar não ocorre de maneira totalmente contínua, tendo sido identificadas quatro 

pequenas intercalações contendo artículos de halimeda em direção ao fundo, respectivamente 

a: 57 cm; 71 cm; 77 cm e 89 cm. Foi encontrada também uma concha bem preservada a 45 

cm, que demarca a transição abrupta entre os domínios 03 e 04.  

 A concentração de CaCO3 para os sedimentos mais representativos deste domínio foi 

de 50%, enquanto que a matéria orgânica apresentou teor de 1,078 %. As quatro intercalações 

contendo artículos de halimeda apresentaram concentração de CaCO3 de: 85% ;71%; 71% 

;70%, respectivamente a: 57 cm; 71 cm; 77 cm e 89 cm. O teor de matéria orgânica para essas 

respectivas intercalações foi de: 1,294%; 0,431%; 0,863%; 0,863%.  

 

Figura 54 - Domínio 04/Testemunho T- 01 - as setas indicam as intercalações contendo artículos de halimeda 

 

Créditos da imagem: Maciel de Moura. 
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A análise do testemunho (T-01) demonstrou, portanto, que não apenas os sedimentos 

superficiais da área de ocorrência de granulados bioclásticos são enriquecidos em CaCO3, mas 

esse padrão parece se estender ao substrato da área. A profundidade referente à coluna de 

material sedimentar misto (bioclástico/siliciclástico) de 1,3 metros reforçou a idéia inicial de 

um possível depósito, que parece sofrer constantes remobilizações de fundo, tornando-o 

instável e o submetendo à maior mistura de materiais. Isto foi reforçado a partir da observação 

do material bioclástico ocorrendo em intercalação com sedimentos siliciclásticos a 

profundidades variáveis. 

Apesar de não terem sido efetuados estudos hidrodinâmicos específicos para 

acompanhar essa possível remobilização mais intensa no substrato da área, há fortes indícios 

de que esta seja uma das principais causas para explicar o fato de serem encontrados artículos 

de halimeda e material sedimentar carbonático bastante enriquecidos em CaCO3, em alguns 

casos com concentrações superiores aos dos sedimentos superficiais.  

Mergulhos feitos por pesquisadores do Pronex – Granulados Marinhos em 2008 e 

2013 na mesma área onde foi realizada a amostragem de sedimentos superficiais e 

testemunhagem, demonstrou que extensas áreas de algas calcárias do gênero halimeda 

sofreram bruscas alterações morfológicas de fundo, através de recobrimento/soterramento 

parcial ou total destas algas (figura 55).  

O fato de serem encontradas algas do gênero halimeda associados às do gênero 

Lithothamnium sugere uma remobilização intensa desses depósitos, que provavelmente são 

oriundos de outros setores da plataforma.  

Figura 55 - Evidências de forte remobilização do substrato na área de ocorrência de granulados bioclásticos 

 

Créditos das imagens: Projeto Pronex - Granulados Marinhos. 

 



113 
 

Os resultados vão ao encontro, portanto, daqueles obtidos por Monteiro (2011), que 

sinalizou o preenchimento desse setor da plataforma por sedimentos carbonáticos originados 

da quebra dos talos e ramificações (artículos) da Halimeda, produzindo assim sedimentos 

cascalhosos com teores de carbonato de cálcio mais elevados. 

Assim, estas algas calcárias enriquecidas em carbonato de cálcio, ao se fragmentarem, 

induzem ao aumento de CaCO3 nos sedimentos superficiais (figura 56), e, após a 

remobilização de fundo, há a mistura entre o material sedimentar bioclástico e siliciclástico, 

com a posterior compactação desse material em direção ao fundo. Ao que tudo indica, este 

parece ser um processo cíclico e de intensidade variável, como sugerem as intercalações de 

material bioclástico verificadas no testemunho. Há também a possível contribuição de 

conchas e outros organismos como fornecedores de CaCO3 para esses sedimentos. 

 

Figura 56 - Algas calcárias do gênero halimeda e artículos desagregados, compondo os granulados bioclásticos 

Créditos das imagens: Maciel de Moura. 

 

Para uma melhor e compreensão do modo de ocorrência e formação dos granulados 

bioclásticos nesta área se faz necessário a utilização de sondagens geofísicas, estudo do 

comportamento hidrodinâmico, testemunhagens e cubagem dos possíveis depósitos, de forma 

a delimitar com maior precisão seus limites.  
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5.4 Avaliação das Potencialidades de Utilização e Limitações Quanto ao Uso dos 

Sedimentos  

Para a avaliação das potencialidades de utilização e limitações quanto ao uso dos 

sedimentos existentes na plataforma continental foram considerados os dados referentes aos 

principais aspectos sedimentares da área de estudo e as informações levantadas junto a 

estudos e avaliações já realizados neste sentido.  

Desta forma, não foram indicados os usos específicos para cada tipo de sedimento, 

pois para isso seria necessário, dentre outros estudos, avaliar o grau de pureza dos sedimentos. 

Logo, a proposta aqui foi a de evidenciar de maneira geral as potencialidades verificadas na 

área de estudo e as limitações inerentes a uma possível exploração dos recursos sedimentares 

marinhos nela existentes. 

Considerando que a disposição dos sedimentos analisados se dá em uma plataforma 

rasa, com bons estoques, e em relativa proximidade da costa, é possível afirmar, a princípio, 

que a plataforma continental entre Cascavel e Beberibe apresenta um bom potencial em 

termos de recursos minerais de valor socioeconômico, em especial os granulados marinhos 

bioclásticos e siliciclásticos. No entanto, ao mesmo tempo em que há potencialidades, se 

verificam também inúmeras limitações quanto ao uso desses recursos, motivadas por fatores 

diversos.  

 

5.4.1 Granulados Siliciclásticos 

 A ocorrência de granulados siliciclásticos na plataforma entre Cascavel e Beberibe é 

bastante expressiva. O zoneamento das principais características sedimentares da área 

demonstrou uma grande quantidade de material litoclástico (menos de 30% de CaCO3) 

compondo boa parte da área (31%), com ocorrência mais expressiva próxima à costa.  

 Este fato seria por si só interessante se considerarmos que um dos fatores que tornam a 

exploração dos granulados atrativa e viável economicamente é a proximidade dos depósitos 

com o mercado consumidor, além das especificações técnicas quanto ao tipo de sedimento, 

conforme indicou relatório da CPRM (2007). Uma das aplicações possíveis para o 

aproveitamento desses recursos de material siliciclástico poderia ser a utilização na engorda 

de praias erodidas.  
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 Neste sentido, o mercado consumidor estaria próximo da área fonte, pois o litoral do 

Ceará possui, principalmente no trecho que se estende a oeste, até o município de Caucaia, 

praias que sofrem há décadas com a erosão costeira, e no próprio litoral leste, como a Praia de 

Caponga, em Cascavel, um dos locais que mais sofrem com os fenômenos erosivos no 

Estado.  

 A princípio, os bons estoques de areias litoclásticas existentes na plataforma 

continental entre Cascavel e Beberibe poderiam, portanto, ser uma alternativa à atenuação da 

erosão costeira, através da engorda das praias localizadas próximas da área fonte, até mesmo 

por se tratar de material com maiores semelhanças de composição e origem. Estes benefícios 

poderiam se traduzir assim em ganhos econômicos e sociais, considerando que a erosão 

costeira afetou sobremaneira a sociedade local através da destruição e/ou depreciação dos 

imóveis, tais como hotéis, casas de veraneio, e mesmo as residências da população local, 

tendo causado, por sua vez, um declínio na atividade turística e consequentes prejuízos 

econômicos, além de alterar o modo de vida da população que reside mais próximas à costa, 

ou dela dependem. 

 No entanto, a exploração mais próxima ao continente, ao mesmo tempo em que se 

mostra como um potencial positivo apresenta limitações, principalmente do ponto de vista 

ambiental, através de impactos como alterações na turbidez da água e consequentes 

modificações no padrão de produtividade local da biota marinha. Considerando que muitas 

das comunidades pesqueiras dependem desse recurso para sobrevivência, uma diminuição, ou 

até mesmo desaparecimento de recursos pesqueiros, afetaria negativamente o modo de vida da 

população. Portanto, para indicação das potencialidades de utilização desse material 

siliciclástico são necessários estudos que indiquem com a maior precisão o tamanho desses 

depósitos, o grau de pureza e as especificações técnicas referentes aos tipos de uso possíveis, 

as relações ecológicas processadas na biota marinha e os efeitos advindos de uma possível 

exploração. Além disso, é preciso avaliar os benefícios econômicos e sociais tanto a nível 

local, como a nível mais regionalizado.  

 

5.4.2 Granulados Bioclásticos 

 Os granulados bioclásticos encontrados na área também apresentam potencialidades 

de utilização, devido principalmente aos altos teores de carbonato de cálcio encontrados nos 
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sedimentos, o que é extremamente atrativo para alguns ramos da indústria, como o da 

fabricação de cimento.  

 Estes granulados seriam compostos principalmente pelos sedimentos bioclásticos 

(acima de 70% de CaCO3), sendo este o teor mínimo a partir do qual este tipo de material 

encontraria aproveitamento econômico segundo levantamento da CPRM (2007). Ainda de 

acordo com esse levantamento, os bioclásticos inseridos na área próxima a Beberibe 

apresentam potencialidades de utilização na indústria do cimento e na fabricação de ração 

animal. Estas indicações foram feitas considerando certas especificidades, como a presença de 

determinados elementos químicos associados, refletindo, portanto, o grau de pureza dos 

sedimentos. 

 O levantamento de informações básicas realizadas neste trabalho demonstrou que a 

significativa concentração de CaCO3 nos sedimentos se deve à presença de algas calcárias, 

principalmente do gênero halimeda. Estas algas, pelo que se pôde observar, são extremamente 

vulneráveis à dinâmica de remobilização do fundo marinho. Desta forma uma exploração 

inadequada traria significativos impactos, ameaçando até mesmo sua existência na área. 

Cessada essa existência, diminuíra drasticamente também a principal fonte de CaCO3 para os 

sedimentos, representada, neste caso, por essas algas calcárias. 

  Haveria, portanto, um duplo impacto relacionado à utilização desses granulados 

bioclásticos: sérias interferências ou destruição do ecossistema marinho relacionado a essas 

algas, e inviabilidade no prosseguimento da atividade exploratória em decorrência da 

exaustão de granulados bioclásticos. Além disso, a própria pesca da lagosta seria afetada, pois 

as halimedas estão associadas também aos ambientes marinhos onde as lagostas costumam se 

alimentar e utilizar como habitat. Como forma de demonstrar a grande presença de algas 

calcárias vivas aderidas ao substrato, foi elaborado um mapa representativo dos pontos 

coletados na área de bioclásticos em que foram encontradas algas do gênero halimeda nesta 

situação (figura 57). 
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 57 - Mapa indicativo da situação das algas do gênero halimeda na área de bioclastos
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Notou-se que boa parte dos pontos contém halimedas vivas, enquanto que os pontos 

em que essa tendência não se verificou, representam áreas possivelmente soterradas por fortes 

remobilizações do fundo. Desta forma, este potencial precisa ser mais bem estudado e 

avaliado, com vistas à sua preservação.  

Uma maneira de utilizar de forma sustentada os granulados bioclásticos na região seria 

a identificação de possíveis áreas já soterradas, que, em função do soterramento que parece 

existir em determinados setores da plataforma, são possíveis de serem encontradas. Isto não 

eximiria, no entanto, o órgão ou empresa exploradora desse recurso de estudar a situação de 

localização e formação desses depósitos e realizar compensações dos impactos ambientais 

advindos de uma possível exploração.  

Seria necessário também a confirmação da viabilidade econômica dessa exploração, já 

que esta aconteceria de forma mais pontual e restrita. Por fim, caso encontrado, esses 

depósitos soterrados necessitariam estar longe da área de influência das halimedas, evitando 

assim complicações e restrições ambientais. 
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6. CONCLUSÕES 

Em relação à batimetria e ao zoneamento da ocorrência de sedimentos 

Há na plataforma continental interna entre Cascavel e Beberibe quatro zonas 

batimétricas principais. As três primeiras são relativas aos depósitos de sedimentos 

siliciclásticos, e a quarta zona é relativa à área de ocorrência de sedimentos bioclásticos, 

localizada na porção mais externa da plataforma.  

A primeira zona apresenta profundidade mínima de 2 metros, entretanto a maior 

representatividade desta zona se dá entre 6 e 12 metros. A segunda zona batimétrica se situa 

entre os 12 e 15 metros de profundidade. A terceira zona batimétrica representa uma área 

mais elevada em relação ao seu entorno, e se inicia a partir dos 15 metros, diminuindo 

sensivelmente até os 6 metros. É possivelmente nesta área que ocorrem manchas de areia 

(sandpatches) com conformação longitudinal em relação à costa, o que explicaria essas 

maiores elevações. Por fim, a quarta zona representa a área onde ocorrem sedimentos 

bioclásticos, apresentando profundidades que variam de 8 a 24 metros, com maior 

representatividade, porém, das profundidades situadas entre 15 e 21 metros.  

O zoneamento das principais características dos sedimentos analisados, através da 

confecção de mapas sedimentológicos, se mostrou essencial no entendimento e representação 

dos processos e fenômenos que nela ocorrem, sendo uma contribuição a trabalhos futuros, 

como forma de orientar as ações e estudos que venham a se realizar na área de plataforma 

continental entre Cascavel e Beberibe. 

 

Em relação às principais características dos sedimentos superficiais 

A maior parte da área estudada possui predominância de areia média a grossa, que 

representam 86%. Em termos de quantificação do cascalho presente no material sedimentar, 

93% apresenta-se sob as formas de areia com cascalho esparso e areia com cascalho. A 

acumulação dos sedimentos classificados como areia com cascalho no ambiente de plataforma 

continental parece refletir um estado de deposição ocorrido durante condições ambientais 

diferentes das que são verificadas atualmente, possivelmente através da deposição fluvial 

exercida pelo Rio Choró durante níveis marinhos mais baixos.  



120 
 

A aplicação classificação de Larsonneur (1977) modificada por Dias (1996), aos 

sedimentos da plataforma continental interna entre Cascavel e Beberibe permitiu concluir que 

a maior parte dos sedimentos é de areias litoclásticas a litobioclásticas. A acumulação do 

material litoclástico está associada às isobatimétricas de 5 e 10 metros, indicando uma 

possível deposição nos setores que antecedem os desníveis topográficos da plataforma. As 

areias biolitoclásticas da área foram originadas a partir de sedimentos bioclásticos que 

ocorrem nas proximidades, a partir de processos que podem ter variado desde a 

movimentação dos depósitos de bioclastos em direção à costa (mistura do material antes 

puramente bioclástico) e/ou por remobilização de fundo e consequente soterramento desse 

material sedimentar.  

A determinação dos parâmetros estatísticos referente aos sedimentos também foi 

importante, pois permitiu melhor compreensão e correlação com as classificações 

sedimentares aplicadas. A classificação das amostras quanto ao grau de seleção apontou que a 

maior parte se apresenta como moderadamente selecionadas a pobremente selecionadas, 

indicando predominância de areias média a grossa, com deposição em ambiente marinho por 

meio de energia variando de intermediária à acentuada. A deposição mais acentuada, 

representando areias mal selecionadas se deu mais próxima aos declives batimétricos, 

indicando deposição rápida, sem tempo suficiente para retrabalhamento dos grãos.  

A assimetria confirmou a tendência de material grosseiro, com a maior parte das 

amostras classificadas como negativa a muito negativa.   

A análise da curtose indicou que a predominância de valores leptocúrticos, indicando 

uma dinâmica mais intensa, relacionada principalmente a sedimentos variando de médios a 

grossos.  

A análise de carbonato de cálcio indicou que a maior parte das concentrações é 

inferior a 50% de CaCO3 em relação ao total das amostras, principalmente nas áreas mais 

próximas da costa. Na área de ocorrência de algas calcárias do gênero halimeda esses níveis 

de concentração de CaCO3 se elevam bastante, com 75% das amostras apresentando teores 

acima de 50%, atestando, portanto, a nítida influência destas algas calcárias, além dos 

fragmentos biodetríticos como carapaças de animais e restos de organismos como as 

principais fontes de CaCO3 para os sedimentos deste setor da plataforma. 
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Com relação à matéria orgânica, a concentração nos sedimentos é maior à medida que 

se avança em direção à porção mais externa da plataforma continental, atingindo valores 

máximos na área de ocorrência de algas calcárias. Mais próximo à costa, alguns valores se 

elevam em três pequenas faixas, o que pode estar ligado à descarga hidrosedimentológica do 

Rio Choró, mais rica em matéria orgânica. 

 

Em relação à área de ocorrência dos granulados bioclásticos associados às algas calcárias e 

ao substrato  

Na plataforma entre Cascavel e Beberibe a área de ocorrência de granulados 

bioclásticos se dá a aproximadamente 19 km (direção NE) da costa de Barra Nova, Cascavel, 

em uma área de cerca 8,451 km². Esta ocorrência se apresenta através de um recobrimento 

quase contínuo de material bioclástico, e constituído pela mistura de material bioclástico e 

siliciclástico. Sua origem se dá principalmente pela desagregação de artículos de Halimeda, e 

pela mistura com sedimentos areno-quartzosos e outros organismos e componentes 

biodetríticos. Na região entre Cascavel e Beberibe esta área de granulados bioclásticos ocorre 

de forma mais expressiva a partir dos 15 metros de profundidade.  

A análise do testemunho demonstrou que não apenas os sedimentos superficiais da 

área de ocorrência de granulados bioclásticos são enriquecidos em CaCO3, mas é verificado 

também nos estratos de subsuperfície, atingindo a profundidade de menos 1,3 metros. Esta 

área sofre constantes remobilizações de fundo, tornando-a instável e submetendo-a à mistura 

entre o material siliciclástico e o bioclástico.  

As algas calcárias do gênero halimeda, enriquecidas em carbonato de cálcio, são as 

principais responsáveis pelo enriquecimento desses sedimentos em CaCO3, através da 

fragmentação e deposição junto ao fundo.  

 

Em relação à avaliação das potencialidades de utilização e limitações quanto ao uso dos 

sedimentos  

No caso dos siliciclásticos, há possibilidade de utilização na engorda de praias 

erodidas, especialmente nas localizadas próximas à área de estudo. 
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Fatores como: a proximidade com o mercado consumidor; consideráveis estoques de 

areias litoclásticas em plataforma, e a maior similaridade de composição e dos sedimentos da 

plataforma com o das praias, são os principais aspectos positivos que podem estimular esta 

utilização. Porém, estudos mais aprofundados acerca dos impactos ambientais e 

socioeconômicos advindos dessa exploração próxima à costa são necessários antes de 

qualquer autorização para utilização.  

Os granulados bioclásticos apresentam potencialidades de utilização em função 

principalmente das elevadas concentrações de Carbonato de cálcio.  

Estudos prévios realizados nesta área apontaram potencialidades de utilização na 

indústria do cimento e na fabricação de ração animal. No entanto, a fragilidade das algas 

calcárias do gênero halimeda e da biota associada, surgem como fatores limitantes, sugerindo, 

portanto, a preservação integral dessas áreas.  

Uma possível alternativa seria a descoberta de depósitos fósseis contendo esses 

granulados marinhos, desde que localizados distantes da área de influência dos setores que 

contém estas algas calcárias.  

 Desta forma, todos os objetivos aqui estabelecidos foram cumpridos, ao serem 

fornecidas informações atualizadas e sistemáticas acerca dos sedimentos superficiais da 

plataforma continental do Ceará, entre os municípios de Cascavel e Beberibe, e ao se realizar 

a discussão acerca de algumas das potencialidades de utilização e limitações quanto ao uso 

dos sedimentos nela existentes.  

Os estudos realizados em relação aos aspectos sedimentares e potencialidades da 

plataforma continental precisam ser ampliados, não apenas no setor estudado, mas também 

em outras áreas.  

Faz-se necessária também a aplicação de novas metodologias de análise na plataforma 

continental, envolvendo: métodos geofísicos; e de medição das condições hidrodinâmicas de 

fundo, e dos aspectos relacionados à biota marinha.  

É necessário ampliar as “fronteiras” de estudo, com levantamentos de maior 

detalhamento nos setores mais externos da plataforma continental. 
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