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RESUMO 

O munícipio de Icapuí localiza-se próximo à divisa com o estado do Rio Grande do 

Norte, extremo leste do estado do Ceará e a área de estudo se encontro no entorno central da 

zona litorânea do município, abrangendo as Praias de Barrinha, Quitérias e Requenguela, 

encontrando-se inserida dentro da Bacia Potiguar. Este trabalho tem por objetivo o 

mapeamento e caracterização das Unidades Geoambientais da região, tendo como base a 

Resolução n° 01, de 24 de fevereiro de 2005, do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(COEMA), assim como analisar o contexto envolvendo o uso e ocupação do solo e 

delimitação dos Depósitos Tecnogênicos da área. Para isso, utilizou-se ferramentas de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento, trabalhos de campo para verificação e correção 

dos dados obtidos previamente além da realização de um levantamento e estudo dos 

elementos que compõe os sistemas geoambientais da região, tais como geologia, 

geomorfologia, climatologia, oceanografia, solo e vegetação. A presença de feições 

geomorfológicas resultantes da interação desses elementos com as variações do nível do mar 

durante o período do Quaternário permitiu individualizar seis Unidades Geoambientais: 

Tabuleiro pré-litorâneo, Falésias (caracterizada pelo topo da Bacia Potiguar, a Formação 

Potengi), Dunas, Terraços Marinhos, Planície Lagunar e Praia, e para uma melhor 

caracterização foram realizadas análises sedimentológicas de cada uma das unidades 

abrangendo a granulometria, teor de CaCO3 e identificação de minerais pesados. Também se 

classificou os depósitos tecnogênicos de acordo com Fanning & Fanning (1989) apud 

Peloggia (1998a), sendo o Porto da Barrinha e obra de contenção definida como depósito 

construído espólicos, e as salinas e taques de carcinicultura corno construídos dragados. A 

realização deste trabalho permitiu a elaboração de três produtos cartográficos da região: mapa 

da geologia local, das Unidades Geoambientais e dos Depósitos Tecnogênicos, além da 

elaboração de um Modelo Digital de Terreno e três perfis. 

Palavras-chave: Tecnogênico. Unidade. Geoambiental. Icapui. 



ABSTRACT 

The municipality of Icapuí is located near the border with the state of Rio Grande do 

Norte, easternmost state of Ceará, and the study arca is located in the central arca of the 

coastal zone of the municipality, covering the beaches of Barrinha, Quitérias and 

Requenguela, being inserted within the Potiguar Basin. This work aims to map and 

characterize the Geoenvironmental Units of the region, based on the Resolution No. 01 of 

February 24, 2005, of the State Environmental Council (COEMA), as well as to analyze the 

context involving use and occupation Of the arca and the delimitation of the Technogenic 

Deposits of the arca. For this purpose, remote sensing and geoprocessing tools were used, 

fieldwork to verify and correct previously obtained data, as well as a survey and study of the 

elements that make up the region's geoenvironmental systems, such as geology, 

geomorphology, climatology, Oceanography, soil and vegetation. The presence of 

geomorphological features resulting from the interaction of these elements with sea levei 

variations during the Quaternary period allowed the identification of six Geoenvironmental 

Units: Pre-coastal Table, Cliffs (characterized by the top of the Potiguar Basin, Potengi 

Formation), Dunes, Marine Terraces, Lagunar Plain and beach, and for a better 

characterization of sedimentological analyzes of each one of the units covering the 

granulometry were canied out, CaCO3 content and identification of heavy minerais. 

Technogenic deposits were also classified according to Fanning & Fanning (1989) apud 

Peloggia (1998a), being the Barrinha Port and containment work defined as a reservoir built 

espolics, and the salinas and shrimp ponds as built dredged. The realization of this work 

allowed the elaboration of three cartographic products of the region: map of the local geology, 

the Geoenvironmental Units and the Technogenic Deposits, besides the elaboration of a 

Digital Terrain Model and three profiles. 

Keywords: Technogenic. Unit. Geoenvironmental. Icapuí. 
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1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com a ocupação desordenada do meio ambiente tem sido um dos temas 

mais debatidos nas últimas décadas. Em todo mundo mais da metade da população vive em 

cidades e aglomerados urbanos à beira-mar. As zonas costeiras são ambientes de interface de 

sistemas ambientais continentais, oceânicos e atmosféricos que propiciam uma complexa 

dinâmica geoambiental influenciada por fluxos de matéria e energia, que controlam o 

equilíbrio dessas regiões e por fatores humanos através das formas de uso e ocupação. 

A geologia ambiental interage com a geografia, a biologia, a geomorfologia, a 

agronomia, a química, a medicina e outras ciências para estabelecer e definir os 

relacionamentos entre os diversos meios que integram os sistemas da paisagem. Sua 

importância está diretamente relacionada à capacidade de apoio à gestão ambiental e ao 

planejamento e ordenamento territorial (SILVA; DANTAS, 2010). 

O mapeamento das Unidades Geoambientais correlacionado com o mapeamento 

geológico e tecnogênico, analisando o uso e cobertura do solo e dos sistemas ambientais 

naturais do município de Icapuí é insumo básico para o estabelecimento de diretrizes, 

parâmetros e procedimentos para a ocupação ordenada e manejo sustentável do solo e dos 

recursos naturais dessa área. 

O mapeamento das Unidades Geoambientais, caracteriza-se pela integração e inter-

relação de dados de atributos do meio físico, a exemplo das formas de relevo, clima, substrato 

rochoso, solos, recursos hídricos, assim como, em conjunto com os estudos dos Depósitos 

Tectogênicos, permite-se avaliar as interveniências no processo de uso e ocupação do solo 

pelo homem. 

Ter-Stepanian (1988) propõe o termo Quinário, por ventura chamado de Tecnógeno, 

para substituição da época. Holoceno afirmando ser o "período em que a atividade humana 

passa a ser qualitativamente diferenciada da atividade biológica na modelagem da Biosfera, 

desencadeando processos (tecnogênicos) cujas intensidades superam em muito os processos 

naturais". O termo Tecnogênico foi escolhido para se relacionar as modificações do ambiente 

com as ações do ser humano através da técnica, que pertence exclusivamente ao ser humano. 

Santos (1992) considerou o homem como um fator geológico, geomorfológico e 

climático em detrimento de suas ações que reconfiguraram geograficamente nosso planeta e 

que se mostram através de aterros, barragens, hidrelétricas e portos. Do mesmo pressuposto 

partem Oliveira et al. (2005) afirmando que se os ambientes geológicos são associados a 

agentes como o vento, o gelo e a água, os ambientes transformados pela ação antrópica 
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conferem ao homem a qualidade de agente geológico e geomorfológico. Peloggia (1998b) 

define o conceito de "tecnogênese", como sendo o conjunto de ações antrópicas sobre a 

natureza que compreende modificações no relevo e na fisiografia da paisagem (relevo 

tecnogênico), na fisiologia da paisagem (mudança nos processos da dinâmica externa) e nos 

depósitos superficiais. Sendo assim, a interferência antrópica gera, além de produtos como 

novas foimas de relevo e depósitos, alterações na dinâmica e nos processos geomorfológicos 

e geológicos. 

A costa do Município de Icapuí é formada por praias arenosas, extenso Terraços 

Marinhos Holocênicos próximo à linha de costa contendo a ocorrência de Dunas Fixas e uma 

grande Planície Lagunar. Toda a costa apresenta pequenas drenagens litorâneas, 

diferentemente de outras áreas costeiras do Estado do Ceará. 

O presente trabalho tem o intuito de caracterizar e delimitar as Unidades 

Geoambientais, além da classificação dos Depósitos Tecnogênicos da área, no contexto da 

escala de mapeamento 1:12500 do município de Icapuí e analisar a sua relação com o meio 

físico. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo detelininar e caracterizar as Unidades 

Geoambientais, assim como os Depósitos Tecnogênicos da zona costeira do município de 

Icapuí. 

1.1.2 Objetivo Especifico 

• Caracterização dos impactos ambientais de acordo com as ações antrópicas; 

• Definir os Depósitos Tecnogênicos do município, segundo sua estrutura e gênese; 

• Propor alternativas de medidas mitigadoras para os impactos resultantes dos depósitos 

tecnogênicos no município em foco. 
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1.2. Localização e área 

Localizando-se no litoral do extremo leste do estado do Ceará e na mesorregião de 

Jaguaribe, na latitude 4°42'47"S e longitude 37°21'19"W, o município de Icapui se encontra 

próximo à fronteira com o estado do Rio Grande do Norte a sul, a norte e a leste é banhado 

pelo Oceano Atlântico e a oeste faz fronteira com o município de Aracati no Ceará. 

Distando 166 km da capital do Ceará, o acesso à Icapuí pode ser feito através da BR-

116 saindo do município de Fortaleza até chegar a CE-040 onde seguirá viagem para o 

sudeste até chegar ao município de Aracati, onde o acesso é feito pela BR-304 até a CE-261 

onde seguirá através dessa via até o local de estudo. 

A área de estudo abrange as Praias de Barrinha, Requenguela e Quitérias, e delimitam-

se pela região de tonalidade rosa no mapa de localização (Figura 1), correspondendo ao litoral 

do município de Icapuí. 

Figura 1— Mapa de localização da área de estudo 1:80000 

IS UNIVERSIDADE 	 Mapa de Localização 
e  FEDERAL DO CEARÁ 

Autores: 
Bruna RafaelleSilva Dantas 
Olivia Carvalho Costa 

Fonte: Autoras. 



13 

2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

A degradação da fisionomia vegetal através de desmatamento de grandes áreas, a 

redução dos manguezais devido à instalação de salinas e cultivos de camarão (fato observado 

por levantamentos da AQUASIS que desde o início da exploração até o ano de 2002, apenas 

40% do manguezal resistiu), o impacto dessa carcinicultura sobre esse ecossistema 

comprometendo a cadeia reprodutiva, a expansão urbana, desmatamento, grilagem e 

apropriação das terras da União provocando a destruição de falésias e dunas, a caça predatória 

de espécies como lagosta e o peixe boi, a especulação imobiliária e atividades turísticas feitas 

de modo tumultuado foram ameaças que levaram os órgãos competentes a elaborarem duas 

leis em Icapuí para proteção e conservação da região, que se categorizaram como AREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA): a APA de Ponta Grossa e a APA de Barra Grande, esta 

última abrangendo a área de estudo deste trabalho. 

Criada em 12 de maio de 2000 pela Lei Municipal N° 298/00 e administrada pelo 

município de Icapuí, a APA do manguezal da Barra Grande abrange uma área de 1260,31 

hectares e propõe uma regulamentação para um melhor controle sobre esse ecossistema. 

Desse modo, propõe proteger as comunidades bióticas nativas, os rios, as vertentes e os solos, 

proporcionar à população regional métodos e técnicas para o uso do solo de modo a não 

degradar o meio e promover urna consciência ecológica e conservacionista. Segundo a APA, 

ficam proibidas a realização de obras de terraplanagem, abertura de estradas, derrubada de 

florestas e captura de animais silvestres, projetos urbanísticos sem a prévia autorização do 

órgão ambiental municipal e uso de agrotóxicos sob penalidade de advertências, multas, 

embargos, demolições, interdições temporárias ou definitivas etc. 



3. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

A análise das Unidades Geoambientais bem como da geologia e dos depósitos 

tecnogênicos associados com a análise dos aspectos físicos, promovem um estudo mais 

abrangente visto que o meio que a área de estudo está inserida não funciona de forma 

autônoma e faz parte de um sistema integrado em que tudo é interdependente e funciona de 

maneira dinâmica. 

Sistema pode ser definido como um conjunto de elementos interdependentes que 

interagem com objetivos comuns foiniando um todo, e onde cada um dos elementos 

componentes comporta-se, por sua vez, como um sistema cujo resultado é maior do que o 

resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. Qualquer 

conjunto de partes unidas entre si pode ser considerado um sistema, desde que as relações 

entre as partes e o comportamento do todo sejam o foco de atenção (ALVAREZ, 1990). 

Bertalanffy (1977) ratifica em sua Teoria Geral dos Sistemas a necessidade de se 

analisar uma situação considerando todas as variáveis existentes e a suas relações entre si. 

Embora escrito para um entendimento sob um olhar "não-geológico", é uma teoria aplicável 

para o entendimento das ciências corno um todo. Basicamente para se compreender o "todo", 

é necessário que sejam analisadas as "partes" envolvidas. 

3.1. Clima 

O clima desempenha um papel importante na distribuição das chuvas e também da 

variação de temperatura, fatores que atribuídos ao intemperismo determinam o tipo e também 

a eficácia da erosão em uma região. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e 

Recursos Hídricos (FUNCEME), o município de Icapuí se encontra numa região de clima 

tropical semi-árido brando, apresentando temperaturas médias em torno de 26°C a 28°C. O 

índice de aridez calculado para essa região leva-se em consideração a precipitação média 

anual em função da evapotranspiração de referência média anual a partir de dados coletados 

nos últimos 20 anos e classifica Icapuí como sub-úmido seco. As chuvas assim como em todo 

o Ceará, concentram-se no primeiro semestre, iniciando um aumento do índice pluviométrico 

em dezembro/janeiro, esta chamada de chuvas de pré-estação (Gráfico 1). 

GrOfico 1 — Pluviosidade do município de Icapuí durante os anos de 2014 a 2016 no posto 



Pluviosidade média/mês (mm) 

eco 
.ço 	 • 	g) 

0 
	

eco 
(4,§2> 	
o 	aio •(` o 	0 

\-5\  .5(\ 	 esç\ 	
Oe~e

O' 
co 

Nas css? 
C•32' 	‘.N.0 

300 
250 
200 
150 
100 

50 
0 

2016 

E  2015 

I- 2014 

pluviométrico Icapuí. 

Fonte: FUNCEME (2017) 

De um modo geral, pode-se afirmar que o regime de chuva no Estado do Ceará é 

governado por quatro mecanismos principais: 1) Eventos El Nifio-Oscilação Sul (ENOS); 2) 

Temperatura da superfície do mar (TSM) na bacia do oceano Atlântico, Ventos Alísios, 

Pressão ao Nível do Mar (PNM); 3) Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o 

oceano Atlântico, 4) Frentes Frias, e 5) Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) (UVO; 

BERNDTSSON, 1996). 

Embora haja influência desses quatro sistemas meteorológicos, o mais dominante é 

Zona de Convergência Intertropical — ZCIT que afeta toda a região nordeste do Brasil e reflete 

na abundância ou deficiência das chuvas. Normalmente a ZCIT migra sazonalmente de sua 

posição mais ao norte, aproximadamente 12°N, em agosto-setembro para posições mais ao sul 

e aproximadamente 4°S, em março-abril (FUNCEME). A ZCIT é uma banda de nuvens que 

circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos 

ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul. De maneira 

simplista, pode-se dizer, que a convergência dos ventos faz com que o ar, quente e úmido 

ascenda, carregando umidade do oceano para os altos níveis da atmosfera ocorrendo a 

formação das nuvens. (FUNCEME). 

A precipitação por si só constitui um fator muito importante na evolução deste tipo de 

áreas costeiras, na medida em que pode atuar como o elemento desencadeador de movimentos 

de vertente ou contribuir para uma significativa erosão subaérea quer na face da falésia quer 

nas vertentes que constituem os terrenos mais ou menos prenunciados que dissecam a 

plataforma litoral (OLIVEIRA, 2005). 
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3.2. Solo e vegetação 

O solo que se encontra na zona costeira e do tabuleiro litorâneo representa o material 

desagregado em função da inconsolidação de rochas, estando intimamente ligado com a 

geologia da região de Icapuí, este em sua maior parte formada por sedimentos da Formação 

Barreiras. 

De acordo com os dados fornecidos pela Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente (SEMACE) os solos mais comuns encontrados são areias quartzosas distróficas, 

com cerca de 362,59 km2, areias quartzosas marinhas, com cerca de 18,42 km2  e em menor 

proporção, latossolo vermelho-escuro 48,39 km2. 

Icapuí se encontra inserido dentro do bioma Caatinga e é caracterizada pelo Complexo 

Vegetacional da Zona Litorânea, presente em toda região litorânea do Ceará. A análise da 

vegetação feita sob a classificação proposta por Figueredo (1997) com adaptações de Moro et 

al (2012) 

Vegetação pioneira psamófila. I — vegetação que ocorre no pós-praia, sujeita à 

influência marinha e ao excesso de sal; 

Vegetação pioneira psamófila II — vegetação que ocorre sobre as dunas móveis e 

semi-fixas, sob regime de elevada motilidade dos sedimentos arenosos e extrema radiação 

solar; 

Floresta de dunas fixas e retaguarda de dunas — vegetação dominada por espécies de 

porte arbóreo-arbustivo, associadas ao campo de dunas fixas edafizadas; 

Vegetação dos tabuleiros pré-litorâneos — localizada sobre os terrenos da Foitiiação 

Potengi. Sua fisionomia pode variar de floresta semidecídua (mata de tabuleiro) a savanas 

costeiras (cerrados costeiros); 

Vegetação aquática e paludosa de lagoas e brejos — vegetação de baixios, lagoas e rios 

de fluxo lento, tanto à retaguarda das dunas como nos tabuleiros; 

Manguezal — Caracterizada pela vegetação florestal paludosa, halófila, típica de 

regiões estuarinas; inclui ecossistemas campestres associados - apicuns e salgados. As 

espécies encontradas 

A vegetação por si só desempenha um papel importante no que se refere à fixação do 

solo, contribuindo com o impedimento do transporte eólico e a erosão do solo de uma região, 

principalmente a vegetação pioneira psamófila II que ocorre sobre as dunas. Em Icapuí, a 

vegetação representa uma característica positiva já que é uma área que está submetida um 

16 
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grande processo erosivo. 

3.3. Aspectos oceanográficos 

Segundo POPP (2010), os oceanos possuem uma grande influência nas variações 

climáticas ao redor do planeta o que reflete nos aspectos atmosféricos, hidrográficos e 

meteorológico que por sua vez atuam na composição dos solos, relevo e outros elementos 

existentes. Ele afirma ainda a maior parte dos ambientes costeiros são resultados de correntes 

marinhas e ondas e o modo como interagem com os ventos e a descargas dos rios nas rochas 

pré-existentes. 

Um estudo mais abrangente dos aspectos oceanográficos requer uma análise e 

compreensão de parâmetros intrínsecos aos oceanos como corrente, clima de ondas e maré 

que atuam como modeladores da paisagem dos litorais que registram suas atividades sob a 

forma de depósitos e feições erosivas encontradas no litoral. 

Quanto aos parâmetros de corrente, a zona costeira do município de Icàpuí, bem como 

todo o litoral cearense, sofre influências da Corrente Atlântica Equatorial, mais 

especificamente da Corrente Norte do Brasil (CNB), conforme observado na Figura 2. 

Figura 2 — Padrões esquemáticos superficiais da circulação em grande escala para o Oceano 
Atlântico 

Fonte: Bub & Brown (1996). 

Segundo Johns e Lee (1998), a CNB constitui uma corrente de contorno oeste no 
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oceano Atlântico, importante no transporte de água e calor através do Equador para o 

hemisfério norte. A sazonalidade de seu transporte é evidenciada com máximo entre Julho e 

Agosto e decrescendo ao longo do ano até o mínimo ser atingido entre abril e maio (JOIINS; 

LEE, 1998), fato que pode ser observado segundo a Figura 3 e a Figura 4. 

Figura 3 — Intensidade média da corrente superficial de 8 anos de simulação para o período 
do 1° semestre 
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Fonte: Freitas (2011) 

Figura 4 — Intensidade média da corrente superficial de 8 anos de simulação para o período 
do 2° semestre 

Fonte: Freitas (2011) 

Localmente identifica-se que as correntes que interferem na morfodinâmica e 
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hidrodinâmica costeira são originadas através da ação dos ventos e das ondas que se movem 

paralelamente a linha de costa, chamadas de correntes longitudinais, e que transportam os 

sedimentos para fora da costa, chamadas de correntes de retorno. Essas correntes junto com a 

influência dos ventos alísios promovem um fluxo em direção NW, sendo este fluxo mais 

intenso no inverno quando os ventos alísios de sudeste são mais intensos (OLIVEIRA, 2009). 

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

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

linha de costa. A energia das ondas e a intensidade e recorrência das tempestades comandam a 

dinâmica dos processos de erosão e acumulação na interface continente-oceano e fundo 

submarino. A morfologia resultante depende de fatores adicionais como tipo e disponibilidade 

de sedimentos, geologia, variação do nível relativo do mar e modificações geoidais (MUEHE, 

1998). 

Em águas rasas as ondas sofrem mudanças de direção como reflexão, refração e 

difração, que resultam no estabelecimento de padrões de circulação costeira e, 

consequentemente, no transporte de sedimentos próximo à costa. No perfil praial a zona de 

arrebentação representa o modo de dissipação energética da onda sobre a praia. 

Monteiro Neto (2003) diz que a costa cearense apresenta um perfil bastante retilíneo, 

tal formação favorece a ocorrência de ondas em praticamente todo o litoral, sendo o regime 

destas caracterizado por ondas do tipo "swell" com variação média de 0,8 a 2,2 m, com 

predominância de SE. Dessa forma, o componente principal do arrasto se faz no sentido 

Leste-Oeste. 

Outro agente atuante nas zonas litorâneas são as marés. As marés são importantes 

quando se fala no transporte de sedimentos ao longo da costa a sua oscilação interfere de na 

morfologia do da costa, pois altera a morfologia das zonas de arrebentação, surfe e 

espraiamento. De acordo com o Banco Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO), gerido 

pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), não há coleta de infoimações no 

município de icapuí e em virtude disso, foi analisada as previsões de maré (mínimas e 

máximas) do ano de 2016 da região mais próxima a ela, o Porto de Macaú (Gráfico 2). A 

amplitude mínima analisada para esse ano é de -0,1m, variando entre -0,1 e Om, já a 

amplitude máxima é de 2,8m, variando entre 2,6m e 2,8m. 
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Gráfico 2 — Amplitude máxima e mínima das marés para o ano de 2016 coletada no Porto de 
Macau — RN. 
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3.4. Aspectos geológicos e geomorfológicos 

Os processos morfodinâmicos da zona costeira refletem de modo geral no 

modelamento da paisagem dessas regiões litorâneas. O dinamismo da paisagem está inter-

relacionado com uma série de fatores que envolvem a geologia, o clima, a oceanografia e, 

quando se refere à zona costeira, esta está associada principalmente com as atividades 

erosionais e deposicionais. 

Para melhor compreender a área que abrange o estudo deste trabalho, serão 

brevemente apresentados aspectos geológicos de âmbito regional e uma contextualização da 

evolução geológica. 

3.4.1. Bacia Potiguar 

A área de estudo que abrange esse trabalho se insere no contexto tectônico-

estratifráfico da Bacia Potiguar. Formada no cretáceo, segundo Araripe e Feijó (1994) a Bacia 

Potiguar ocupa uma área de 60.000km2  de modo que apenas 40% desse total está emerso, se 

localizando no extremo leste da margem equatorial brasileira com limites a noroeste no Alto 

de Fortaleza, com a Bacia Ceará, e a leste que se dá no Alto de Touros, com a Bacia 

Pernambuco-Paraíba. 

Esta porção emersa perlonga o litoral setentrional do Estado entre Natal e o flanco 

direito do vale do Baixo Jaguaribe, já no Ceará, numa extensão de 300 km no sentido E-W, 

exibindo uma largura máxima de 120 km na porção ocidental da bacia. (FEITOSA, FEITOSA 

& LIRA, 2002). 



3.4.1.1 Arcabouço Estrutural 

Segundo Angelim et al (2007) a Bacia Potiguar posssui um arcabouço estrutural é 

constituída basicamente por um conjunto de grábens assimétricos: Apodi, Umbuzeiros, 

Guamaré e Boa Vista, que apresentam uma direção NE-SW levemente obliqua aos principais 

lineamentos do embasamento (Figura 5). As falhas de Canudos, Quixaba, Mossoró, Serra do 

Carmo e Macaú soergueram o embasamento da região e promoveram a separação desses 

grábens. 

Esta estrutura denominada de Rifle Potiguar é limitada a leste e a oeste pelas falhas 

Carnaubais e Areia Branca, respectivamente, que constituem um duplo sistema de falhas 

lístricas normais, que teriam se desenvolvido durante a reativação mesozóica de zonas de 

cisalhamento neoproterozóicas (MATOS, 1987). 

Figura 5 — Mapa do arcabouço estrutural da Bacia Potiguar 
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Fonte: Cremonini et al. (1996). 



Legenda 

Sr BI 

/ / : 

Embasamento 
Zona de Distensão 

Rifle Marajó 
Zona de Encurtamento 
Linha de Costa 
Falhas 
Compressão 

Distensão 

4 - 

rzo74 

América Do Sul 	) _África 
4441.• 

Cretáceo Inferior 

América Do Sul 	( -África 

Cretáceo Sup. 
(Pré-Compressão) 

Cretáceo Sup. 
(Pós-Compressio) I 

22 

Segundo Milani et al (2000), a Bacia Potiguar tem a sua origem e evolução 

intimamente associadas aos mecanismos de distensão litosférica que, a partir do Mesozóico, 

conduziram à ruptura do Paleocontinente Gondwana e à separação das placas africana e sul-

americana, acompanhando a formação do Oceano Atlântico Sul (Figura 6). Os esforços 

oriundos dessa abertura promoveram a reativação de descontinuidades crustais e/ou a 

superposição de estruturas preexistentes na Província Borborema, influenciando, assim, na 

direção e no estilo do rifteamento (MATOS, 1992). 

Segundo Matos (1992), a Bacia Potiguar iniciou sua evolução tectônica no Cretáceo 

Inferior. A deposição e formação das unidades litoestratigraficas dessa bacia ocorreu sob a 

forma de 3 estágios: Estágio Rift, Estágio Transicional e Estágio Pós-Rift. 

Figura 6 — Mapa esquemático da evolução da separação dos continentes Sul-Americano e 
Africano (sem escala) 

Fonte: Françolin e Szatmari (1987). 

3.4.1.2. Estratigrafia 

Araripe e Feijó (1994) propõem uma classificação para as rochas da Bacia Potiguar e 

sua organização, sendo composto basicamente por três grupos: 
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Grupo Areia Branca: de conteúdo predominantemente elástico, o Grupo Areia Branca 

compreende três formações: Pendência, Alagamar e Pescada. A Formação Pendência se 

caracteriza por sua litologia composta por arenitos de coloração cinza-esbraquiçadas com 

variação granulométrica que vai de fino à grosso, intercalado com folhelhos e siltitos. A 

Formação Alagamar foi proposta por Sousa (1982) e divide-se em dois membros que se 

separam por uma seção pelítica denominada de maneira informal pelo nome de Camada Ponta 

do Tubarão. O Membro Upanema é caracterizado por arenitos com granulometria que varia de 

fino a grosso de coloração cinzenta e também por folhelhos cinza-esverdeado e o Membro 

Galinhas caracterizado por folhelhos cinza-escuro e calcilutito de coloração creme-claro. Por 

fim, a Formação Pescada caracteriza-se por sua litologia representada por arenitos de 

granulometria média e coloração branca e arenito fino de coloração acinzentada com 

intercalação de folhelhos e siltitos cinzentos. 

Grupo Apodi: Apresentando em sua litologia quantidades consideráveis de rochas 

carbonáticas, o Grupo Apodi era inicialmente composto pelas formações Açu e Jandaíra, 

agregou em sua designação as formações Ponta do Mel e Quebradas. A Formação Açu é 

caracterizada como arenitos que vão de finos a grossos de coloração esbranquiçada 

intercalado com folhelhos e argilitos verde-claro e siltito castanho-avermelhado. A Formação 

Ponta do Mel é composta por calcarenitos oóliticos creme, doloespatito castanho-claro e 

calcilutito branco com camadas de folhelhos verde-claro. A Formação Quebradas é composta 

por arenitos finos de coloração cinza-clara, folhelhos e siltitos cinza-esverdeados e se 

caracteriza por seus dois membros: o Membro Redonda, formado por intercalação de arenito, 

siltito e folhelho e o Membro Porto do Mangue, formado prioritariamente por folhelhos e 

também por arenitos. Por fim, a Formação Jandaíra é composta por calcarenito bioclástico a 

foraminifero bentônico e calcilutito sendo datados de idade turoniana a mesocampaniana. 

Grupo Agulha: Formada por elásticos e carbonatos de alta e baixa energia, o Grupo 

Agulha reúne as formações: Ubarana, Guamaré e Tibau. A Foimação Ubarana é definida com 

folhelhos e argilitos cinzentos, arenitos que variam de muito fino a grosso de coloração 

esbranquiçada, siltito cinza-acastanhado e calcarenitos finos creme-claro. A Formação 

Guamaré é definida por apresentar calcarenitos bioclástico de coloração creme e calcilutito e 

por fim, a Formação Tibau caracterizado por arenitos grossos. 

As Formações e a estrutura da Bacia Potiguar podem ser melhor visualizadas na 

Figura 7, no mapa simplificado. 
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A par do preenchimento sedimentar, três episódios vulcânicos, individualizados em 

três formações se fazem presentes na Bacia Potiguar (Araripe e Feijó, 1994): Rio Ceará-

Mirin, Serra do Cuó e Macau. A Formação Rio Ceara-Mirim é formada por diques de diabásio 

toleítico orientados na direção E-W de datadas do Valanginiano a Aptiniano. Mizusaki (1993) 

classifica a Formação Serra do Cuó como sendo formada por diques de diabásio de tendência 

alcalina de idade Santoniano-Campaniano. A Formação Macau é caracterizada por Mayer 

(1974) por derrames de olivina-basalto afaníticos eocênicos e oligocênicos que ocorrem 

intercalados com as rochas sedimentares das formações Tibau, Guamare e Ubarana. 

A sedimentação da bacia se compõe de três megassequências: sinrifte I e II, 

transicional e pós-rifte. 

• Sequência Sin-rifte I: constam de depósitos flúvio-deltáicos e lacustres da 

Formação Pendência do Cretáceo Inferior (Berriasiano/Barremiano). 

• Sequência Sin-rifte II: consta da reativação da primeira fase, desenvolvida 

na porção submersa da bacia, é representada pela Formação Pescada do 

Barremiano-Aptiano Inferior. 

• Megasequência transicional: compreende a sequencia marinha transicional 

da Formação Alagamar, de idade Aptiana. 

• Megassequência Pós-rifte: fase termal de subsidência, é caracterizada por 

sedimentos flúvio-marinhos do Cretáceo Inferior/Superior numa fase 

transgressiva - Formação Açu, com sedimentos proximais, e sedimentos 

siliciclásticos a carbonáticos das formações Ponta do Mel, Quebradas, 

Jandaíra e Ubarana, esta última representando a fácies distal 
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Figura 7 — Mapa geológico simplificado da Bacia Potiguar 

Fonte: (Modificado de Fortes 1986, Mont'Alveme et al. 1998, Pessoa Neto 2003 e CPRM 2003). 

3.4.1. Geologia e geomorfologia da área de estudo 

A geologia e geomorfologia da área de estudo, insere-se no contexto tectono- 

- 

	

	estratigráfico da Bacia Potiguar (Cretáceo). Oliveira (2009) caracterizou sua evolução 

tectônica relacionada aos esforços extensionais durante o Cretáceo Inferior, seguidos por 

rifteamento que culminou com a separação das placas sul-america e africana. A bacia informa 

acerca das diferentes litologias e feições estruturais que foram atacadas e retrabalhadas pelo 

mar durante as transgressões quaternárias, representando uma fonte substancial de sedimentos 

para a construção da planície costeira de Icapuí (MEIRELES, 1991). 

As litologias e feições geomorfológicas aflorantes na área de estudo são representadas 

por feições datadas do Quaternário, sendo estas: Arenitos da Formação Potengi, areias da 

Planície de Maré, Terraços Marinhos, Dunas e Praia atual (Figura 8). 
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A Formação Potengi é uma unidade caracterizada, sendo composta por sedimentos 

areno-quartzosos, contendo laminações plano-paralelas e de coloração amarelo-avermelhada, 

que vão escurecendo em direção ao litoral. Tal unidade ocorre normalmente no topo de 

falésias, em contato discordante com as rochas da Formação Barreiras e exibe pacotes pouco 

espessos capeados por dunas móveis. 

A planície de maré é composta pelos depósitos de mangues e o Banco dos Cajuais. 

Tendo o mangue em sua mineralogia básica, sedimentos compostos por minerais de argila, 

grãos de quartzo, fragmentos de conchas e um elevado conteúdo de matéria orgânica, 

localmente relacionado com a presença de vegetação do mangue. O banco de algas dos 

Cajuais representa um importante componente, caracterizando-se pelo aparecimento de algas 

durante a baixa-mar com papel fundamental na regulação da biodiversidade, principalmente 

na alimentação de aves migratórias e ainda na relação comunitária por meio da utilização das 

algas para a produção de alimentos e cosméticos por moradores das comunidades de Barrinha 

e Requenguela (SILVA, 2012). 

Os cordões de praia representam a morfologia superficial dos Terraços Marinhos, 

formados paralelos à linha de costa devido aos processos de transporte eólico, correntes 

longitudinais, ação das ondas e o afogamento das praias e dunas durante as variações do nível 

do mar, que ocorreram na região. 

As dunas são depósitos originados pela atividade eólica, compostas por areais de 

coloração branca com granulometria fina e presença de minerais pesados. 

A praia atual é representada por depósitos de material não consolidado constituído por 

areais quartzozas de granulometria variando de média a fina, fragmentos de rochas, 

biodetritros e minerais pesados. 

As feições que registram o processo de transgressão e regressão marinha que ocorreu 

ao longo da evolução da costa da área de estudo, podem ser melhor visualizadas através do 

Modelo Digital de Terreno (Figura 9), o MDT, que nada mais é do que uma representação 

matemática da distribuição espacial das variações de altitude em um determinado local, de 

modo a observar uma representação da superfície real do litoral de Icapuí e a gradação 

topográfica do relevo, onde as áreas mais elevadas encontram-se em tons de azul e as áreas 

com elevação zero, ou seja, no nível do mar, se encontram em tons de verde. 
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Figura 9 — Modelo Digital de Terreno da área de estudo em escala 1:25000 

Fonte: autoras 

Através do Modelo Digital de Terreno é possível visualizar na área de estudo a extensa 

linha de falésias com altitudes em torno de 40 a 65 metros ao longo de todo o litoral, afastado 

da linha de costa. Recoberta por Dunas tanto móveis quanto fixas, essas falésias são defmidas 

por sua litologia proveniente do Terciário e Quaternário, a Formação Potengi. 

Outra feição evidenciada no MDT são as ondulações formadas paralelas à linha de 

costa, as cristas de praias arenosas de idade Holocênica. Essas podem ser facilmente 

visualizadas através dos perfis elaborados através desse modelo (Figura 10). Essas são 

consequência de processos costeiros atuantes durante as variações do nível do mar que as 

moldaram ao longo da evolução da costa. 
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Figura 10 —A: Perfis topográficos da área de estudo. B: Localização dos perfis topográficos 
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Pertencente à bacia hidrográfica do baixo Jaguaribe o município de Icapuí apresenta 

dois domínios hidrogeológicos: o domínio representado pelos sedimentos Fonuação Barreiras 

que, segundo o Diagnóstico do Município de Icapuí elaborado pela Companhia de Pesquisa e 

Recursos Minerais (CPRM), apresenta diferentes potencialidades referentes às águas 
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subterrâneas em função da variação faciológicas encontradas com níveis podendo ser mais ou 

menos permeáveis, pode-se identificar diferentes parâmetros hidrogeológicos relacionada com 

cada contexto local, conferindo a esse domínio características de um aquitarde. Há também o 

domínio dos depósitos aluvionares com uma permeabilidade alta em função dos sedimentos 

areno-argilosos encontrados na região. 

Segundo a CPRM, embora haja dois domínios hidrogeológicos, a maior parte das 

captações de agua subterrâneas existentes são provenientes do domínio dos sedimentos da 

Formação Barreiras. Foi estabelecida uma vazão média de 3,8m3/h desse domínio em virtude 

da análise estatística elaborada com os dados de 203 poços na região entre o Rio Acará e 

Icapuí obtida pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Ceará de 1992 da 

Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH-CE). 

3.6. Aspectos sócio-econômicos 

A Zona costeira do estado do Ceará corresponde apenas a 14,38% de toda a superfície 

do Ceará e concentra 49,22% da população, ou seja, praticamente a metade, com uma 

densidade demográfica de 176,94 habitantes por quilômetro, mais de três vezes a média do 

Estado que é de 51,70 hab/km2. (SEMACE). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de 

Icapuí abrange um território de cerca de 423,448km2, compreendendo uma população de 

18.392 e uma densidade demográfica (hab/km2) de 43,43, pelo censo demográfico de 2010. 

Estima-se que para 2016 a população de Icapuí seja de cerca de 19.554. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) para o município de Icapuí 

em 2010, segundo a Atlas do Desenvolvimento Humano e o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNDUD), é de 0,616 caracterizando um desenvolvimento humano 

médio (situado na faixa de 0,600 e 0,699), ocupando a 3771a posição dentre os 5565 

municípios presentes em território brasileiro e a 85' posição dentre os municípios do Ceará. 

Para o cálculo desse índice são analisadas dimensões como longevidade, renda e educação e, 

para 2010 a dimensão que mais contribuiu foi a longevidade, seguida de renda e por fim a 

educação. O IDHM mais antigo de Icapuí foi calculado em 1991 com um índice de 0,301, 

isso implica numa taxa de crescimento de cerca de 104,65% do município na qual a dimensão 

que mais evoluiu durante esses 19 anos foi a educação. 

Através de dados coletados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará (IPECE) em 2013, o PIB per• capta do município de Icapuí é de R$ 11.497,00. O PIB 
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por setor é em sua maior parte proveniente do setor de serviços, responsável por 49,42%, 

seguido do agropecuário correspondendo a 38,25% e a indústria que se encontra em menor 

porcentagem com 12,32%. Em 2015, o setor de serviços é composto pelo comércio local tanto 

varejista como atacadista e o industrial por indústrias de transformação, extração mineral, 

construção civil e utilidade pública sendo os dois primeiros responsável por mais de 90% do 

setor. 

Segundo o IBGE (2015) o setor de agricultura é composto em lavouras permanentes 

(Tabela 1) prioritariamente o cultivo de mamão, castanha de caju, manga, banana, goiaba, 

limão e coco-da-baia. Em lavouras temporárias (Tabela 2) há o cultivo de melão, melancia, 

cana-de-açucar, mandioca, feijão, milho A pecuária (Tabela 3) é dominada pela aquicultura 

com uma produção de 712,564 kg de camarão. Há também produção de tilápia, bovinos, 

caprinos, ovinos, suínos e galináceos além da produção de leite, ovos e mel de abelha. 

Tabela 1— Produção em lavouras permanentes de Icapuí 

Mamão 

Coco-da-baia 

Castanha de 

Caju 

Goiaba 

Manga 

Banana 

Limão 

Quantidade 

produção 

de 	Área 	destinada 	à 

colheita (hectares) 

Rendimento Médio (kg 

por hectare) 

Valor de produção 

(mil reais) 

33.600 t 420 80.000 16.800 

7.439 frutos 1.024 7.265 3.378 

807 t 14.010 58 2.873 

80 t 6 13.333 80 

215 t 20 10.750 73 

150 t 20 7.500 66 

13 t 2 6.500 5 

Fonte: IBGE 2015 

Tabela 2 — Produção em lavouras temporárias de Icapui 

Quantidade 

produção 

de 	Área 	plantada 

(hectares) 

Rendimento Médio (kg 

por hectare) 

Valor de produção 

(mil reais) 

Melão 

Melancia 

Feijão 

Mandioca 

Cana-de-

açucar 

Milho 

35.200 1.600 22.000 26.752 

6.000 t 200 30.000 3.360 

47t 335 140 114 

109 t 20 5.450 44 

500 t 15 33.333 26 

29t 285 102 18 
L 

Fonte: IBGE 2015 



Aquicultura - camarão 

Tilápia 

Leite de vaca 

Mel de abelha 

Galináceos 

Bovinos 

Caprinos 

Suínos 

957 mil litros 	 1.149 mil reais 

14.239 kg 	 108 mil reais 

16.235 cabeças 

Tabela 3 — Produção pecuária em Icapuí 

Quantidade de produção 	 Valor de produção 
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712,564 kg 	 7.482 mil reais 

180 toneladas 	 1.026 mil reais 

2.764 cabeças 

3.789 cabeças 

1.125 cabeças 

1,094 cabeças 

Fonte: IBGE 2015 



4. METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos inicialmente contaram com um levantamento 

bibliográfico envolvendo a geologia e os aspectos fisiográficos da região de Icapuí bem como 

estudos de classificação de Unidades Geoambientais e Depósitos Tecnogênicos, atividade de 

campo, procedimentos de laboratório, mapeamento das Unidades Geoambientais, 

mapeamento de uso e ocupação associado aos Depósitos Tectogênicos e análise e integração 

das informações, sendo finalizado com a geração de produtos cartográficos caracterizando a 

área de estudo. 

4.1. Levantamento bibliográfico 

As atividades preliminares consistem no levantamento bibliográfico e cartográfico que 

foram pesquisados com base nos artigos localizados no Google Acadêmico, além de pesquisas 

bibliotecas, realizadas em pareceria com às universidades e outros órgãos ligados ao meio 

ambiente tais corno: Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), Diretoria de Hidrografia e Navegação (DNH), Instituto de Pesquisas Econômicas 

do Ceará (IPECE), Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), Universidade 

Federal do Ceará (UFC), dentre outros, que possibilitaram a aquisição de referencial teórico e 

fotointerpretação da área. 

4.2. Atividades de campo 

As infonnações obtidas pela interpretação das imagens de satélite geraram uma base 

cartográfica para a individualização das Unidades Geoambientais, assim como dos Depósitos 

Tectogênicos presentes na área de estudo que posteriormente foram averiguadas nas etapas de 

campo. 

Durante a atividade de campo foi realizada a coleta de amostras de sedimentos com 

intuito de melhor caracterização da área de estudo. Utilizou-se os seguintes equipamentos: 

• Aparelho GPS (Global Position System) 

• Altímetro 

• Máquina fotográfica digital 



• Caderneta de campo 

4.3. Procedimentos de gabinete 

4.3.1. Mapeamento das Unidades Geoambientais 

Nas últimas décadas, mapas geoambientais foram elaborados com a proposta de 

avaliar o arranjo e a diversidade da variáveis que compõe o meio físico, tais como: rochas, 

minérios, relevo, solos, clima, água superficial e subterrânea, assim como definir 

potencialidades e limitações frente às múltiplas formas de apropriação humana e econômica 

do território. Tais estudos revelam-se por tanto como uma contribuição da Geociências à 

árdua tarefa de induzir na sociedade uma busca e conscientização por modelos sustentáveis de 

planejamento territorial. (SILVA & DANTAS, 2010). 

A delimitação da área de estudo foi feita realizada adotando as definições da 

Resolução n° 01, de 24 de fevereiro de 2005, do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(COEMA), no qual em seu Art. 1° estipula as definições das Unidades Geoambientais e dos 

Acidentes Geográficos para auxiliar na caracterização da Zona Costeira do Estado do Ceará. 

Durante o processo de elaboração do presente trabalho, puderam ser determinadas na região 

as seguintes unidades: 

Tabela 4 — Categorização das Unidades Geoambientais e Acidentes Geográficos 

Unidades Geoambientais 

Tabuleiro Pré-Litorâneo 

Dunas 

Terraços Marinhos 

Planície Lagunar 

Praia 

Acidentes Geográficos 

Falésias 

34 

Fonte: autoras 



35 

O mapa final da classificação das Unidades Geoambientais foi elaborado na escala 

1:12500 com o auxílio do software Arcgis 10.5 onde foram criados shapefiles para cada uma 

das unidades. 

4.3.2. Mapeamento dos depósitos tecnogênicos e de uso e ocupação do solo 

Para o produto cartográfico final, elaborado na escala 1:12500, foram utilizadas 

imagens LANDSAT 8 adquiridas no site da United States Geological Survey (USGS) no 

período de 19 junho de 2017. Primeiramente foram importadas 6 das 11 bandas dessas 

imagens para o software Arcgis 10.5, as quais foram priorizadas as bandas 6, 5 e 4 nesta 

ordem. Com  a ferramenta Image Analysis foi criado um Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) para individualização dos tipos de vegetação (vegetação natural de 

mangue/apicum, natural arbórea/arbustiva, vegetação herbácea, antropizada com 

cultura/reflorestamento). Foi criado também shapefiles para distinguir as outras classes 

caracterizadas na área (carcinicultura/salinas, área edificada, sedimentos arenosos e vegetação 

antropizada com padrão irregular). 

4.3.. Procedimentos de laboratório 

4.3.3.1. Análise granulométrica 

Nesta etapa foram realizados os procedimentos metodológicos na análise das amostras 

sedimentológicas coletadas na área de estudo. O procedimento mais utilizado para executar a 

análise granulométrica de sedimentos grossos é o peneiramento. 

Esta metodologia tem como finalidade de acordo com Suguio (2003), fornecer as 

bases para uma descrição mais precisa dos sedimentos, bem como a informação sobre os 

processos físicos, por exemplo, hidrodinâmicos, atuantes durante a deposição. 

Posteriormente a coleta de amostras de sedimentos realizadas em campo, estas foram 

devidamente empacotadas e rotuladas, e passaram por técnicas propostas por Suguio (1973), 

podendo ser descrita da seguinte forma: 

1. As amostras coletadas são colocadas em vasilhas de vidro e levadas à estufa para 

secagem a uma temperatura de 60°C; 

2. Decorrido esse tempo às amostras são retiradas da estufa e postas para esfriar a 

temperatura ambiente. São quarteadas e separadas em uma alíquota 100 gramas 
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para passar pela análise propriamente dita; 

3. As amostras são lavadas em água corrente com o auxílio de uma peneira de malha 

0,062 mm, que proporciona a retirada dos sais da amostra e separação do material 

fmo (silte e argila) que tem pouca representatividade na maioria das amostras; 

4. Após a lavagem, as amostras retornam para a estufa para secar, novamente à 60°C. 

Em seguida inicia-se o processo de separação (peneiramento mecânico) das 

amostras que foi realizado com o auxílio de uma série de peneiras com malhas 

variando entre 4,000 e 0,062 mm, agitadas no "Rotap Sieve-Shaker", onde são 

separadas as frações referentes à escala granulométrica e posterior a isso ocorre à 

pesagem das amostras em uma balança analítica, cujos pesos são anotados em 

fichas de análise granulométrica. 

Todo o processo realizado para essa análise pode ser visualizado na imagem abaixo: 

Figura 11 — Procedimento para análise granulométrica. A — Amostras depositadas em 

vasilhames de vidros para serem levadas à estufa. B — Amostras levadas à estufa. C —

Processo de quarteamento. D — Pesagem de 100g na balança analítica. E — Lavagem com 

água. F — Retorno das amostras à estufa. G — Amostras prontas para realizar o 

peneiramento 

Fonte: Autoras 
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As amostras de sedimento coletadas na etapa de campo foram analisadas no 

Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada do Departamento de Geologia (LGMA) da 

Universidade Federal do Ceará. O resultado final coletado da análise textural foi plotado no 

programa estatístico ANASED 5.0i — Programa de Análise Sedimentológica (LIMA, 2001), 

desenvolvido com apoio do LGMA/UFC, o qual produz histogramas e curvas de frequência e 

auxilia com seus resultados para identificação da sedimentologia da área sob os parâmetros de 

classificação de sedimentos segundo Folk & Ward (1957). 

4.3.3.2. Análise do teor de carbonato de cálcio 

A análise do teor de carbonato de cálcio das amostras coletadas foi realizada através 

do método de Calcímetro de Bernard modificado, contando com o apoio do LGMA. 

Inicialmente foi feita na balança analítica a pesagem de 0,5g de cada urna das amostras além 

de duas amostras de 0,5g de CaCO3  para serem utilizadas como a média padrão. Em seguida, 

condiciona-se todo o material pesado em distintos erlenmeyers adaptados com um tubo de 

ensaio, os quais denominam-se Kitassatos, e 3m1 de HCl diluído em 10% dentro do tubo de 

ensaio adaptado de modo que não haja contato entre o ácido e as amostras. É necessário vedar 

os erlenn2eyers com o Calcímetro de Bernard antes de iniciar a reação para que o gás 

carbônico liberado seja captado dentro do equipamento de modo a deslocar a água de seus 

tubos, indicando valores a serem comparados posteriormente com o deslocamento de 0,5g do 

padrão de carbonatos. 

A realização dos cálculos identifica os valores de CaCO3  em porcentagem nas 

amostras e podem ser realizados através da fórmula abaixo: 

Carbonato (%) = Valor da amostra x 100 (constante) 

Valor da média do carbonato de cálcio 

4.3.3.3 Determinação dos minerais pesados 

A análise qualitativa dos minerais pesados foi realizada para se determinar a presença 

dos mesmos nas amostras colhidas durante a atividade de campo na área de estudo. Essa 

análise consiste em realizar uma separação densimétrica através do bromofórmio cuja 

densidade é em torno de 2,89g/em3. Primeiramente foi feita a remoção do carbonato de cálcio 
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(CaCO3) que possivelmente estaria contido nas amostras através da lavagem da mesma com 

ácido clorídrico (HC1) diluído a 10%. A remoção do ácido é feita através de outra lavagem 

com água e em seguida o material é acomodado dentro de uma estufa a 60°C durante a 

quantidade de tempo necessária para secar. 

O bromofórmio é despejado em um funil adaptado com um  cano de material 

emborrachado em sua parte inferior preso por uma pinça. Logo abaixo, coloca-se outro funil 

contendo um  filtro de papel para reter os minerais pesados (Figura 12). 

Figura 12 — Procedimento de separação das frações pesadas das amostras 

Fonte: Autoras 

4.4. Análise e integração das informações 

Esta etapa fmal consistiu na organização das informações e dados obtidos nas 

bibliografias, análise das imagens e nos trabalhos de campo e de laboratório para a elaboração 

dos resultados e conclusões. 
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5. UNIDADES GEOAMBIENTAIS 

O Decreto n° 5.300 de 7 de dezembro de 2004 em seu Art. 2°, item XV, define 

"Unidade Geoambiental" como sendo a "porção do território com elevado grau de 

similaridade entre as características físicas e bióticas, podendo abranger diversos tipos de 

ecossistemas com interações funcionais e forte interdependência", ou seja são regiões que 

possuem as mesmas características de origem e forma, que podem ser individualizadas nos 

mapeamentos, para se estabelecer os condicionamentos de uso e ocupação. Elas podem 

pertencer a um único ambiente, ou fazer parte de meios diferentes. Da a necessidade de 

agrupá-las dentro dos ambientes de origem, onde há domínio de uma dinâmica responsável 

por sua formação. 

Foram delimitadas na área de estudo 5 Unidades Geoambientais e um acidente 

geográfico que consistem no Tabuleiro Pré-litorâneo, Dunas, Terraço Marinho, Planície 

Lagunar, Praia e Falésia. Onde inserido no Tabuleiro Pré-litorâneo encontra-se as Falésias, 

denominadas como acidente geográfico. 

5.1. Tabuleiro Pré-litorâneo 

Segundo a Resolução N° 01 de 24 de fevereiro de 2005 do COEMA, os Tabuleiros 

Pré-litorâneos são superfícies de erosão planas instaladas sobre os sedimentos da Formação 

Barreiras, que ocorrem distribuídos em uma faixa paralela a linha de costa que penetra para o 

interior por dezenas de quilômetros. Em Icapuí, representam a Unidade Geoambiental de 

maior abrangência territorial, seu limite com as unidades da planície costeira é delimitado por 

uma linha de falésias de 34,4 km de extensão, sendo 30,4 km constituído a paleofalésia e 4 

km sendo falésia viva. 

Os Tabuleiros Pré-litorâneos representam a faixa de transição entre o domínio das 

terras altas e da planície costeira, moldados nos sedimentos mio-pleistocênicos da Formação 

Barreiras. Sua distribuição é ao longo da linha de costa estando situados na retaguarda da 

frente marinha, sendo interrompidos pelos estuários dos rios que atingem o litoral sendo por 

isso importante sua preservação para a manutenção do geossistema (BEZERRA, 2009). Sua 

forma de relevo é tabular e é dissecado pelos riachos litorâneos de vales alongados e fundo 

chato. Penetram cerca de 40 km no interior do continente e tem altitude media de 30 a 50 

metros, raramente ultrapassando 80 metros. Muitas vezes, chegam ao litoral, constituindo 

falésias mortas ou vivas, sendo o estado do Ceará quase totalmente delimitado pelo mar 
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possuindo uma grande faixa de praia que vem sendo pouco preservada atualmente devido ao 

processo de urbanização (SOUZA, 1988). 

Na área de estudo, os Tabuleiros pré-litorâneos apresentam uma amplitude de relevo 

que compreendem uma declividade de 0° a 5°. Em suas proximidades, mais precisamente às 

margens da CE-261 é possível visualizar Dunas móveis sotopostas à Formação Potengi. Essa 

formação é constituída de sedimentos areno-quartzosos, contendo laminações plano-paralelas 

e de coloração amarelo-avermelhada, que vão escurecendo em direção ao litoral. 

A caracterização das falésias da Formação Potengi que delimita essa Unidade será 

realizada no tópico seguinte a este. 

5.2. Falésias 

Segundo a Resolução N° 01 de 24 de fevereiro de 2005 do COEMA. as falésias são 

definidas como feições típicas do litoral que são formadas em função da ação das ondas sobre 

as formações geológicas com níveis topográficos mais elevados que as praias atuais que 

promovem erosão e formam escarpas. As falésias podem ser consideradas vivas ou mortas, 

confoiuie a erosão marinha esteja atuando ou não (Figura 13). 

Figura 13 — Imagem esquemática das Falésias 

Fonte: Retirada e modificada do site www.bbc.co.uk/education/guides/z3ndmp3/revision/3   
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A dinâmica do sistema praial consiste em um ciclo de maré enchente e maré vazante. 

Segundo Popp (2010) "o contínuo avanço e recuo das ondas e marés vai reduzindo as rochas 

inicialmente a blocos, depois a seixos e finalmente, a grânulos de areia", de modo que, "o mar 

destrói os costões e avança sobre os continentes, formando falésias de forma abrupta ou passa 

a ter uma configuração plana, ou seja, de plataforma de abrasão". A erosão dessas feições está 

atrelada à força e o ângulo da onda incide no paredão rochoso bem como a litologia e à 

resistência à erosão das rochas. 

As falésias registram, sobretudo na região Norte e Nordeste, a última grande elevação 

do Atlântico que ocorreu entre o Oligoceno e o Mioceno (entre 25 e 16 milhões de anos). 

Rossetti (2013) afirma que os oceanos se elevaram até 180 metros em alguns locais do planeta 

em relação ao nível do mar atualmente. A elevação do nível do mar no Brasil foi menor, de 

cerca de 60 metros embora haja picos de até 140 metros em locais como na costa de Alagoas e 

de Sergipe. Em toda a região de Icapuí as falésias são constituídas, da base para o topo, pelas 

Formações Tibau, Barreiras e Potengi. 

Essas feições que se encontram aflorantes na área de estudo distanciam-se em torno de 

3 km da linha de costa, indicando que anteriormente o mar encontrava-se avançado da posição 

atual, hoje são consideradas falésias mortas (ou inativa) e são constituídas por depósitos 

sedimentares pertencentes à Formação Potengi. 

Segundo Sousa (2008), a Formação Potengi ocorre na parte superior das falésias 

capeando de modo discordante as formações Barreiras e Tibau. O contato inferior da 

Formação Potengi com a Formação Barreiras, marcado pela diferença do grau de litificação 

dos sedimentos, é definido como erosional e se torna mais nítido quando os estratos que estão 

sotopostos se encontram basculados e falhados. Vilaça et. al. (1986) classifica essa unidade 

como sendo composta por sedimentos areno-quartzosos, contendo laminações plano-paralelas 

e de coloração amarelo-aveimelhado que vão escurecendo em direção ao litoral. 

Correlacionados a esta formação, encontram-se sedimentos de paleodunas, caracterizados por 

areias de coloração branca, amarela e vermelha, relacionadas a uma sedimentação eólica. 

É possível acompanhar as falésias na área de estudo pela principal via de acesso ao 

município, a CE-261, em um trecho de alguns quilômetros, de modo que boa parte da sua 

extensão é capeada por vegetação (Figura 14), sendo definida como mortas (ou inativa). Pode-

se ainda encontrar na região a ocupação indevida por parte da população local na base dessas 

feições (Figura 15). 



Figura 14 — Falésia recoberta por vegetação próximo à CE-261 

Fonte: autoras. 

Figura 15 — Residência localizada próximo à falésia 

Fonte: autoras. 
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Segundo as análises realizadas em laboratório, a Formação Potengi nas falésias da 

área de estudo são definidas segundo a classificação de Folk e Ward por sedimentos de areia 

muito fina com um grau moderado de selecionamento dos grãos e uma assimetria negativa, 

como previsto na literatura. O seu teor de carbonato de cálcio pode ser considerado baixo 

comparado com as outras áreas, com cerca de 4% e tem corno exemplo os minerais pesados 

ilmenita, turmalina, estaurolita, zircão, biotita. 

5.3. Dunas 

As Dunas são definidas na Resolução N° 01 de 24 de fevereiro de 2005 do COEMA 

como unidade geomorfológica de constituição predominantemente arenosa, com aparência de 

cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do 

continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação. 

A intensa erosão dos sedimentos ocasionada pela subsidência da costa atrelado à 

energia eólica da praia e à abundância de suprimento de areia redistribui esse material por 

toda a extensão das praias, formando grandes depósitos eólicos de areia. As dunas se 

individualizam entre móveis e fixas (ou ativas e inativas) e, quando não estabilizadas, essas 

feições que podem ser vista ao longo de todo o litoral cearense podendo abranger uma área de 

poucos metros quadrados até quilômetros quadrados. 

Em Icapuí, Meireles (2012) afirma que "o fluxo eólico atuou de modo a formar três 

gerações de dunas. As areias foram mobilizadas a partir da construção das primeiras faixas de 

terraço marinho, no início do período regressivo e ainda com o nível do mar nas proximidades 

das paleofalésias (morros de Icapuí). Os depósitos eólicos estão distribuídos sobre as falésias 

mortas, terraço marinho e zona de berma, evidenciando uma relação direta com as etapas 

regressivas do nível relativo do mar e mudanças climáticas ocorridas durante a formação da 

planície costeira. Esses depósitos estão distribuídos, preferencialmente, na porção leste da 

planície". 

As análises sedimentológicas das areias das Dunas encontradas na área de estudo, 

caracterizam-se, segundo os parâmetros granulométricos de Folk e Ward, por uma areia fina 

de coloração esbranquiçada apresentando um bom grau de selecionamento e urna assimetria 

positiva, indicando que há predominantemente a presença de grãos finos nas amostragens. O 

seu teor de carbonato de cálcio pode ser considerado baixo comparado com as outras áreas, 

entre 3% e 6%. Dentre todas as análises feitas, esta foi a que apresentou a maior quantidade 

de minerais pesados. Em sua composição essencialmente quartzosa, é possível identificar 
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também a presença de alguns minerais pesados como turmalina, biotita, zircão, rutilo, 

estaurolita e principalmente ilmenita. 

Em Icapuí é possível se identificar em distintos locais, estradas e casas construídas 

próximas aos campos dunares. É necessária uma atenção especial a esses casos que estão 

submetidos à situações de risco em virtude de potenciais soterramentos que podem ocorrer na 

região devido aos grandes portes das dunas presentes no município. 

5.3.1. Dunas móveis 

Segundo a Resolução fr 01, de 24 de fevereiro de 2005, do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente (COEMA), as Dunas Móveis são caracterizadas por serem unidades 

geomorfológicas de constituição predominantemente arenosa, com aparência de cômoro ou 

colina, produzidas pela ação dos ventos, situadas no litoral ou no interior do continente sem 

cobertura vegetal (Figura 16); 

Figura 16 — Dunas móveis localizadas na margem da CE-261 

Fonte: autoras. 
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5.3.2. Dunas Fixas 

Segundo a Resolução n° 01, de 24 de fevereiro de 2005, do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente (COEMA), as Dunas Fixas são caracterizadas por serem unidades 

geomorfológicas de constituição predominantemente arenosa, com aparência de cômoro ou 

colina, produzidas pela ação dos ventos, situadas no litoral ou no interior do continente 

recoberta por vegetação (Figura 17). 

Figura 17 — Dunas fixas próximo à zona de praia 

Fonte: autoras. 

5.4. Terraços Marinhos 

Segundo a Resolução n° 01, de 24 de fevereiro de 2005, do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente (COEMA), os Terraços Marinhos são depósitos de origem marinha, com 

forma tabular e topos planos, geralmente com cotas altimétricas inferiores a 5 metros. 

Segundo Meireles (1991) os terraços marinhos são resultantes do período de 

transgressão marinha, algo recorrente em Icapuí. Em associação aos terraços podem ser 

identificadas também as cristas de praia arenosas, que foram formadas paralelas à linha de 



costa com auxílio dos processos costeiros atuantes na região, como: transporte eólico, 

correntes longitudinais, ação de onda e o afogamento das praias e dunas durante as variações 

do nível do mar. A medida que o mar regrediu em Icapuí, foram geradas essas feições 

onduladas análogas a uma série de cordões litorâneos que moldadaram-se devido à ação das 

águas na região formando essas cristas. Outra feição que evidencia a trangressão e regressão 

marinha da área seria a deposição de sedimentos intercalados em uma sequência com conchas 

de bivalves e rodolitos (Figura 18) encontrado distante da atual linha de costa. 

Figura 18 —Areia intercalada com fragmentos de conchas 

Fonte: Adquirido pelo acervo fotográfico do orientador Prof. Dr. George Freire. 

Segundo Meireles (2002), as conchas presentes na planície costeira de Icapuí, 

representam atualmente as principais idades dos terraços marinhos (Figura 19), variando entre 

1.720 ± 50 e 340 ± 63 anos A.P. 
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Figura 19 — Esquema do furo de sondagem realizada na região de Icapui 

Fonte: Meireles (2002) 

O fato de os terraços encontrarem-se sob o mesmo nível de base em que foram 

originados é indicativo de que os processos tectônicos com movimentos verticais mais 

proeminentes não foram tão relevantes na evolução de toda a planície costeira. Provavelmente 

os processos tectônicos de soerguimento seriam erosionados com essa morfologia e devido à 

não-ocorrência mais generalizada ao longo de todo o litoral está relacionada à erosão 

provocada durante a última transgressão que durante o processo regressivo subsequente, 

faimou os terraços marinhos holocênicos. 

Os Terraços Marinhos da área de estudo apresentam uma grande extensão, que se 

distancia até 3 km do Oceano, adjacente a áreas mais elevadas de Tabuleiro Pré-litorâneo 

coberto por Dunas Fixas com presença de Falésias inativas. Inserido neste Terraço Marinho há 

uma extensa Planície Lagunar com grande quantidade de aquicultura/salinas e também 

Vegetação de Mangue. Sobre o terraço há áreas cultivadas e edificações se concentrando 

próximas ao oceano e próximas a Rodovia Estadual CE-261, bem como nas estradas que 

conectam a área da Praia a Rodovia Estadual CE-261. 
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5.5. Planície Lagunar 

Consolidada nos Terraço Marinhos de Icapuí, a Planície Lagunar é caracterizada como 

urna área praticamente plana com influência das águas marinhas e presença de cordões 

arenosos. Em média, apresenta menos de 5m de altitude e nela insere-se o manguezal da Barra 

Grande (Figura 20), salinas e tanques de carcinicultura. 

Segundo a resolução do CONAMA 303/024, os manguezais são um ecossistema 

litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos a ação das marés, formado por vasas lodosas 

recentes ou arenosas, as quais associam predominantemente, vegetação natural conhecida 

como mangue, podendo ou não ter influência flúvio-marinha, típica de solos limosos de 

regiões estuarinas e com dispersão descontinuada ao longo da costa brasileira. 

Novelli (1998) considera o manguezal como um dos ecossistemas mais complexos da 

zona costeira, não apenas por sua diversidade biológica, mas principalmente devido à 

diversidade de funções e, serviços ambientais. 

Considerando as intensas perturbações e acentuados fatores de degradação do 

ecossistema manguezal evidencia-se a vulnerabilidade desse sistema ambiental costeiro, por 

estar inserido nas áreas de maior ocupação e expansão urbana (zona costeira), que tem 

perdido sua capacidade de suporte, frente à supressão que vem sofrendo a cada dia 

(NOVELLI, 1995). 

Ao contrário do que acontece nas praias arenosas e nas dunas, a cobertura vegetal do 

manguezal instala-se em substratos de vasa de formação recente, de pequena declividade, sob 

a ação diária das marés de água salgada. Predominam os vegetais halófilos, em virtude do 

solo salino e da deficiência de oxigênio. 

Os manguezais são encontrados ao longo de todo o litoral brasileiro, onde as principais 

espécies vegetais encontradas são: Rhizophora mangle (mangue-vermelho)- próprio de solos 

lodosos, com raízes aéreas; Laguncularia racemosa (mangue•-branco) - encontrado em terrenos 

mais altos, de solo mais firme, associado a formações arenosas; Avicennia schaueriana 

(mangue-preto, canoé); Conocarpus erectus (mangue-de-botão) e Mangue-siriúba - típico de 

áreas inundadas. 

O estuário Barra Grande liga-se diretamente aos terraços marinhos, lagoas costeiras, 

dunas, banco de algas e a faixa de praia. Estes componentes morfológicos, relacionados às 

flutuações do nível do mar do Quaternário, principalmente pela ocorrência dos terraços 

marinhos e paleofalésias, compõem um complexo conjunto costeiro representativo da 

dinâmica evolutiva do setor leste do litoral cearense. 



49 

Além da importância ecológica, o manguezal da Barra Grande está associado 

historicamente às atividades socioeconômicas do município e passa por sérios problemas 

ambientais, principalmente relacionados com as salinas e as atividades de carnicicultura, 

envolvendo aproximadamente o desmatamento de aproximadamente 75% da vegetação de 

mangue (AQUASIS, op cit.). Outro fator de degradação do ecossistema está relacionado com 

a qualidade da água, através do lançamento de óleo dos barcos lagosteiros diretamente na 

corrente estuarina e nas margens do canal principal, informações constatadas nesta pesquisa. 

Figura 20 — Manguezal 

Fonte: autoras. 

5.6. Praia 

A Lei 7.661/88, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) 

afirma que as praias têm sua definição legal fixada pela caracterização do ecossistema, 

conforme o art. 10, § 3.° que diz: "Entende-se por praia a área coberta e descoberta 

periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como 

areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, 
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em sua ausência, onde comece um outro ecossistema." 

As praias são feições deposicionais no contato entre terra emersa e água, comumente 

constituídas por sedimentos arenosos mobilizados principalmente pelas ondas, sendo 

deslocados num vaivém, em constante busca de equilíbrio. Por se localizar junto a um corpo 

de água, se estabelece como espaço de forte atração para o lazer e para atividades econômicas 

desenvolvidas por meio do turismo e esportes náuticos. (MUEHE, 2006). 

O sistema praial subdivide-se em prisma praial emerso, zona de surf e prisma praial 

submerso (Figura 21). 

Figura 21 — Subdivisão do sistema praial 

Fonte: adaptado de Short (1999) 

O prisma praial submerso é definido por uma parte do perfil submerso que se estende 

desde o nível de maré baixa até os bancos de areia e é caracterizada pela ocorrência do 

processo de arrebatação no qual ocorre a dissipação da energia da onda diminuindo sua 

velocidade e ganhando altura até o ponto em que ela se quebre. A zona de surf é caracterizada 

pela porção onde a energia da onda é transferida para a geração de correntes longitudinais e 

transversais a praia, dependendo diretamente do modo de dissipação das ondas incidentes e, 

menos que a arrebatação seja pontual ou muito estreita em uma praia, dificilmente é possível 

dissocia-la da zona de surf. O prisma praial emerso limita-se pela zona de altura máxima da 

maré alta e de altura mínima da maré baixa e é onde se está localizada a face de praia, que 

seria a seção inclinada da praia onde ocorre o espraiamento, marcada pela mudança na textura 

e composição dos sedimentos tipicamente composto por fragmentos de concha e sedimentos 



mais grossos. É a região na qual as ondas da zona de arrebatação dissipam sua energia sobre a 

face praial. 

Alguns estudos realizados nessa área, como os descritos por Short e Wright (1983), 

reconheceram seis estágios morfológicos distintos na praia que estão associados ao nível de 

energia da onda (fator que controla o limite da zona de espraiamento) e também o tamanho do 

grão (fator que influencia o transporte do sedimento): estágio dissipativo, 4 estágios 

intermediários (banco e cava longitudinais, banco e praia rítmicos, banco transversal e rip e 

crista canal/terraço de maré baixa) e estágio reflectivo. 

O sistema praial também sofre influência das variações do nível do mar que ocorreram 

ao longo das eras geológicas e que ainda hoje continuam ocorrendo. Durante os períodos de 

transgressão e regressão ocorrem movimentos de erosão e sedimentação da praia (Figura 22) e 

é em função disso que no período atual observam-se feições referentes a essas variações, 

como as cristas arenosas e as falésias encontradas na área de estudo. Atualmente a região de 

Icapuí é reconhecida como um local com intensa atividade erosiva e é razão de uma série 

estudos nesse âmbito. 

Figura 22 — Dinâmica do ambiente praial submetido a variações do nível do mar 
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As praias abrangidas na área de estudo são as praias de Requenguela, Barrinha e 

Quitérias: 

Figura 23 — Praia de Requenguela 

Fonte: autoras. 

Figura 24 — Rodolitos na Praia da Requenguela 

Fonte: autoras. 
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Figura 26 — Praia de Quitéria 

Fonte: autoras. 

Essas praias se caracterizam por apresentarem, segundo a classificação de Folk e 

Ward, grãos que variam de areia fina a areia média podendo ser tanto bem selecionados como 

pobremente selecionados, além de possuir lima assimetria que varia de muito positiva a muito 

negativa. Nas análises, observou-se um alto teor de carbonato de cálcio que varia de 34% a 

81%, sendo este maior valor encontrado nos sedimentos da praia da Requenguela, o qual 

também se apresenta com uma grande concentração de minerais micáceos. Os minerais 

pesados encontrados foram zircão, biotita, ilmenita, turmalina, estaurolita e rutilo. 
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6. MAPEAMENTO TECNOGÊNICO 

O "termo tecnógeno é usado para se referir a situação geológico-geomorfológico atual, 

em que a ação geológica humana ganha destaque significativo, no que tange aos processos da 

dinâmica externa, em relação à processualidade anteriormente vigente 

(holocênica)."(PELOGGIA, 2005, p. 24). Seguindo essa linha de raciocínio, as formas 

geradas direta ou indiretamente por ação do homem são denominadas de depósitos 

tecnogênicos, essas que cada vez mais fazem parte da morfologia, principalmente em áreas de 

intensa urbanização. Além disso, as transformações geradas pelo homem acabam modificando 

as características dos solos dando origem aos solos antrópicos, que possuem características 

pedogenéticas peculiares, e comportamento diferenciado quando comparados a solos naturais. 

Segundo Oliveira et al., 2005: "as primeiras pesquisas em que temas geológicos foram 

analisados segundo urna abordagem que tem o Homem como agente geológico foram 

desenvolvidas no Brasil durante a década de 1990. Essa abordagein considera que, assim 

como os ambientes geológicos da Terra podem ser associados aos agentes geológicos (vento, 

gelo, água etc.) responsáveis pelas suas principais características, os novos ambientes, criados 

pelo homem em substituição aos ambientes passados conferem-lhe a qualidade de agente 

geológico..." 

Diversos autores caracterizaram os depósitos tecnogênicos nos últimos anos. 

Chemekov (1983) distingue estes depósitos em três séries principais: subaérea, sub-aquosa e 

subterrânea, e na primeira lista onze categorias singulares, caracterizadas em função da 

gênese, da composição e da morfologia. Distinguem-se assim depósitos de rejeito de 

mineração, de dragagem, de assoreamento de canais e de deposição em reservatórios, de 

aterramento e obras de terra, camadas arqueológicas, entre outros. 

Podemos sintetizar a classificação de diversos autores que abordam essa temática na 

tabela abaixo: 



Tabela 5 — Classificação dos Depósitos Tecnogênicos segundo diversos autores 

Fanning & Fanning (1989) 

apud Peloggia (1998a) 

Construído 

Gárbico 

Úrbico 

Espólico 

Lixões e aterros sanitários 

Detritos urbanos como materiais de demolição 

Material proveniente de terraplanagem 

Material Dragado de cursos d'água ou fundo 
marinho 

Dragado 

Construído 	 Aterros 
Oliveira (1990) apud Oliveira et 

Induzido 	Material oriundo de erosão após uso do solo e ou 
al. (2005) 	 desmatamento 

Modificado 	 Material alterado por efluentes e adubos 

Construído Aterros 

Nolasco (2002) apud Oliveira et 

al. (2005) 

Direto 
Induzido 

Depósitos provenientes de escorregamento em 
minerações (uso planejado) 

Depósitos gerados com o escorregamento de 
Indireto 

encostas a partir da ocupação 

Fonte: autoras 

Durante o processo de mapeamento da área de estudo, considerou-se para este trabalho 

a obra de contenção na praia da Barrinha, o porto da Barra Grande, as salinas e os tanques de 

carcinicultura como alterações tecnogênicas, as quais as três últimas encontram-se inseridas 

dentro da Planície Lagunar. Tais alterações foram provenientes de ações antropogênicas para 

sua construção. 

A classificação de tais alterações foi realizada segundo as definições de Fanning & 

Fanning (1989) apud Peloggia (1998a), as quais se levam em consideração um significado 

mais abrangente da atividade antropogênica: 

1. "Materiais "úrbicos" (do inglês urbic) relativos a detritos urbanos, materiais 

terrosos que contêm artefatos manufaturados pelo homem moderno, 

frequentemente em 18 fragmentos, como tijolo, vidro, concreto, asfalto, prego, 

plástico, metais diversos, dentre outros." 

2. "Materiais "garbicos" (do inglês garbage) que são materiais detríticos como 

lixo orgânico, de origem humana, e que, apesar de conterem artefatos em 

quantidades muito menores que a dos materiais úrbicos, são ricos em matéria 

orgânica para gerar metano em condições anaeróbias." 
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3. "Materiais "espólicos" (do inglês spoil), que correspondem a materiais terrosos 

escavados e redepositados por operações de terraplenagem em minas a céu 

aberto, rodovias ou outras obras civis. Incluem-se os depósitos de 

assoreamento causados por erosão acelerada." 

4. "Materiais "dragados", oriundos de dragagem de cursos d'água e, em geral, 

depositados em diques, topograficamente alçados em relação à planície 

aluvial." 

Figura 27 — Salinas do estuário Barra Grande 

Fonte: autoras 



Figura 28 — Tanque de produção de carcinicultura 

Fonte: autoras. 

A construção das salinas e os tanques de carcinicultura (Figuras 26 e 27), que são 

construídos sobre as antigas salinas, geram grandes desmatamentos dentro da área do mangue, 

constroem canais de drenagem, de abastecimento e casas de bombas além de despejam 

dejetos e efluentes, gerando assoreamento, toxidade e poluição devido aos produtos químicos 

utilizados nas rações e desinfecção dos viveiros. Dentro da classificação dos Depósitos 

Tecnogênicos, as salinas assim como os tanques foram classificados como depósitos 

construídos dragados. 
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Fonte: autoras. 

Figura 29 — Obras de contenção da Praia da Barrinha 

Figura 25 — Porto da Barra Grande 

Fonte: autoras. 
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Depósitos Tecnogênicos Classificação 

Salinas Construído Dragado 
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As obras de contenção (Figura 28) na Faixa Litorânea são construída com fragmentos 

de rochas metamórficas e ígneas com o intuito de retardar a erosão proveniente da atuação dos 

processos costeiros da praia. Dentro da classificação dos Depósitos Tecnogênicos, essa obra 

localizada na Praia da Barrinha foi considerada como depósito construído espólico. Foi 

definida também como depósito construído espólico o Porto da Barra Grande (Figura 29) que 

para sua construção foi necessário a realização de operações de terraplanagem. 

Sintetizando as informações, obtemos a classificação completa dos Depósitos 

Tecnogênicos da área de estudo através da tabela final abaixo: 

Tabela 6 — Classificação dos Depósitos Tecnogênicos da área de estudo 

Tanques de carcinicultura 

  

Construído Dragado 

Construído Espólico 

Construído Espólico 

   

Obra de contenção na Praia da Barrinha 

Porto da Barra Grande 

 

Fonte: Autoras 
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7. CONCLUSÃO 

As mudanças temporais e espaciais que estão intimamente ligadas às atividades 

antrópicas são bastante frequentes. No geral, as alterações provocadas pela implantação das 

atividades dos âmbitos agrícola, pastoril, urbanização, industrialização e mineração, se 

inserem transformando radicalmente a estrutura do ecossistema e são comuns no meio em que 

vivemos. Deste modo, os estudos geológicos e ambientais surgem como um mecanismo 

contribuinte para a diminuição da influência negativa dessas atividades sob o meio, atribuindo 

medidas mitigadoras para essa problemática. 

Essa pesquisa buscou mapear uma parte da região litorânea do município de Icapuí e 

criar uma relação entre o homem e o meio onde ele vive, buscando interpretar esse vínculo 

com a geologia e a geomorfologia. A fim de realizar esse intepretação, foram realizados 

alguns procedimentos de pesquisas bibliográficas, estudos sobre a região, elaboração de 

mapas e MDT, análises sedimentológicas de cunho granulométrico e composicional, sendo 

eficazes na aquisição e integração de dados para finalização deste trabalho. 

O município de Icapuí possui uma ampla heterogeneidade geomorfológica fruto das 

dinâmicas ambientais diversificadas ao longo de todo o seu território. Dessa forma, apresenta 

sistemas ambientais diversificados, cada qual com potenciais ecológicos e exploração 

antrópica únicas. Entender e reconhecer tais sistemas fornece subsídios elaboração de um 

planejamento territorial eficiente, visto que são informações imprescindíveis para direcionar 

as atividades de uso e ocupação da área compreendida. 

A finalização deste trabalho resultou em produtos cartográficos na escala de 1:12.500, 

evidenciando as Unidades Geoambientais da área e os Depósitos Tecnogênicos existentes na 

região. As metodologias utilizadas nesse trabalho serviram para contribuir com uma 

caracterização da área, onde encontramos diversos ambientes heterogêneos (Tabuleiro Pré-

litorâneo, Planície Lagunar, Campo de Dunas, Terraços Marinhos, Praia), apresentando e uma 

ocupação antropogênica em todos setores, principalmente no entorno próximo à CE-261 e da 

faixa litorânea. 

Os estudos dos Depósitos Tecnogênicos são consideravelmente recentes na área das 

Geociências. Em virtude disso ainda há uma grande necessidade de pesquisa nesse âmbito já 

que observa-se a escassez de mapeamentos desse tipo de depósito e a necessidade de 

uniformização da linguagem e dos conceitos acerca dos mesmos. Na região de estudo, foram 

consideradas corno alterações tecnogênicas durante o mapeamento: a obra de contenção 

presente na praia da Ban-inha, o porto do estuário da Barra Grande, as salinas e tanques de 
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carnicicultura inseridos dentro da Planície Lagunar, onde foram realizadas ações 

antropogenicas de escavações e aterros para sua construção. Percebe-se, portanto, uma relação 

sociedade-natureza onde a ação do ser humano atuou na alteração da paisagem e da dinâmica 

da natureza. Este fato demonstra a capacidade do homem enquanto agente geológico e 

geomorfológico capaz de modificar artificialmente a composição das camadas do solo. 

Podemos concluir que o homem em sua relação com meio onde vive, possui um papel 

muito importante não apenas na geologia de Icapuí, mas na geologia global. Ao longo de sua 

existência, ele vem contribuindo com o processo de alteração do relevo proveniente do 

Quaternário e é em virtude disso que geógrafos e geólogos defendem a criação de um novo 

período na escala de tempo geológica, o período Quinário ou Tecnogênico. 
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