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RESUMO: Os canais de maré, formados em planícies, apresentam diferentes configurações e 

estão, sensivelmente, suscetíveis a possíveis mudanças no ambiente costeiro e capaz de 

auxiliar na interpretação da evolução sedimentar recente da região. Caracterizado pela baixa 

ramificação, três meandros, e pouca extensão, aproximadamente três quilômetros, o canal de 

maré do Porto da Barra Grande, localizado no município de Icapuí, extremo leste cearense, 

está inserido em região de mangue, próximo a salinas e área de piscicultura. Localmente 

destacam-se indícios de deslocamento regressivo da linha de costa e depósitos recentes com 

influência marinha. Afim de melhor entender a ordem e magnitude dos eventos ocorridos, 

foram coletados três testemunhos, em canos de PVC, por método de vibração ao longo do 

canal de maré, com tamanhos médios de um metro e setenta centímetros, posteriormente 

analisados, com ênfase na descrição textural e teores de carbonato e matéria orgânica. O 

testemunho foi divido em duas partes, onde metade foi designado para permanecer em arquivo 

e a outra parte destinada para os estudos em questão, sendo uma alíquota amostrada para 

ensaios laboratoriais. A descrição textural, compreende análises granulométricas, realizadas 

por meio de lavagem úmida seguida de peneiramento com o auxílio de um agitador e conjunto 

de peneiras completas da fração areia e cascalho. O teor de carbonato foi calculado através do 

volume de gás carbônico liberado ao decorrer da interação da amostra com ácido clorídrico 

diluído à 10%. O teor de matéria orgânica foi estimado através da oxidação por reação com 

ácido fosfórico concentrado em nitrato de prata. Os testemunhos apresentaram, 

uniformemente, granulação fina em espessos pacotes no topo, marcados, em seguida, por 

uma transição cíclica, entre areia grossa e areia muito grossa, exceto o testemunho três (mais 

próximo ao continente), e finalizados por sucessões de areia fina e muito fina, caracterizando, 

de maneira geral, granodecrescência ascendente. Os testemunhos apresentam parâmetros 

estatísticos com padrões distintos, onde o testemunho dois, mais próximo do mar, exibe 

valores de assimetria negativa no topo e levemente positivo na base, com valores de desvio 

padrão variando entre alto e muito alto, ocorrendo o inverso no testemunho um, onde os 

valores de assimetria no topo são levemente positivos e negativos na base e com valores de 

desvio padrão aumentando em direção a base, contudo o testemunho três destaca-se por 

valores de assimetria mais uniformes, levemente negativos no topo e desvio padrão quase 

constante. Os teores de carbonato e matéria orgânica, no testemunho um e dois, são similares, 

apresentando valores médios no topo com um aumento abrupto no meio do testemunho 

seguido por uma diminuição abrupta na base. As mudanças constatadas nos sedimentos 

estão, possivelmente, relacionadas a episódios de variação relativa do nível do mar ou 

migração lateral do mangue, influenciando na hidrodinâmica do canal e, consequentemente, na 

deposição dos sedimentos. 
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