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Resumo

A área da pesquisa localiza-se no município de Tibau do Sul, situado na costa
leste do Estado do Rio Grande do Norte, cerca de 80 km a sul da capital Natal.
O turismo representa a principal atividade geradora de renda e a praia de Pipa,
a mais conhecida do município, recebe anualmente um grande fluxo de turistas
nacionais e estrangeiros. Alguns estudos recentes relatam a ocorrência de
erosão costeira em pontos desta região litorânea, sendo o objetivo principal da
pesquisa, analisar a erosão costeira existente, através de duas metodologias, o
mapeamento geoambiental e a morfodinâmica praial. O mapeamento
geoambiental foi realizado a partir de fotografias aéreas oblíquas e visitas a
campo, onde buscou-se realizar primeiramente o mapeamento geomorfológico,
com o objetivo de analisar feições que sugerem áreas susceptíveis à erosão,
como zonas sem proteção natural de dunas, terraços marinhos, ou arenitos (de
praia e ferruginosos), áreas com presença de ravinamentos e trechos onde as
falésias encontravam-se vivas, ou seja, representando o início do perfil praial,
em contato direto com a ação do mar. No estudo morfodinâmico buscou-se
realizar o levantamento das características físicas e morfológicas, a análise
granulométrica dos sedimentos das praias e por fim a análise dos parâmetros
morfodinâmicos para gerar uma tabela de risco à erosão por setor praial. Os
parâmetros morfodinâmicos foram definidos através da metodologia proposta
por Short (2006), em que considera diferentes padrões de dinamismo em
praias com características favoráveis e desfavoráveis a perfis erosivos. Os
mapas indicaram diferentes níveis de risco para os segmentos das praias
analisadas, sugerindo risco à erosão baixo e baixo a moderado apenas nos
setores norte e noroeste das praias do Madeiro e Curral, e níveis de risco
moderado a alto nos setores sul e sudeste destas praias. A praia de Pipa
apresentou níveis de risco moderado e moderado a alto nas extremidades e
alto risco à erosão na porção central. O estudo do ambiente costeiro, de sua
evolução morfológica, e de áreas com problemas de erosão é de fundamental
importância para auxiliar políticas de gerenciamento costeiro, dando subsídios
para o planejamento das atividades desenvolvidas nestas regiões.

Palavras – Chave: Erosão Costeira; Tibau do Sul; Mapeamento Geoambiental;
Morfodinâmica Praial.
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Abstract

The research area is located on the county of Tibau do Sul, in the east coast of
Rio Grande do Norte State, about 80km south of the capital Natal. The tourism
represents the main income activity and Pipa beach is the most visited beach in
the city, annually receives a large influx of domestic and foreign tourists. Some
recent studies have reported the occurrence of coastal erosion in this littoral,
being the main objective of the research, analyze the existing coastal erosion,
through two methodologies, the geoenvironmental mapping and beach
morphodynamics. The geoenvironmental mapping was done from oblique aerial
photographs

and

field

visits,

which

sought

to

carry

out

first

the

geomorphological mapping, with the purpose of analyzing features that suggest
susceptible areas to erosion, as areas without protection of natural dunes,
marine terraces, or sandstones (beach-rocks and ferruginous sandstones),
areas with the presence of gullies and stretches where the sea-cliffs were in
direct contact with the action of the sea, representing the beginning of the
beach profile. In the morphodynamic study sought to carry out the survey of the
physical and morphological characteristics, the analysis of sediment grain of the
beaches and finally the analysis of the morphodynamic parameters to generate
a table of risk to erosion by sector of the beach. The morphodynamic
parameters were defined by the methodology proposed by Short (2006), in
which considers different patterns of dynamism on beaches with characteristics
favorable and unfavorable to erosive profiles. The maps indicated different
levels of risk to the segments of the beaches analyzed, suggesting risk to
erosion low and low to moderate only in areas north and northwest of the
beaches of Madeiro and Curral, and levels of moderate and high risk sectors in
the south and southeast of these beaches . The beach of Pipa showed
moderate levels of risk and moderate to high at the ends and high risk to
erosion in the central portion. The study of the coastal environment, its
morphological evolution, and areas with problems of erosion, are of
fundamental importance to assist coastal management policies, giving grants
for planning activities undertaken in these regions.
Keywords: Coastal Erosion; Tibau do Sul; Geoenvironmental Mapping; Beach
Morphodynamics.
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Capítulo 1 - Introdução

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

1.1.

APRESENTAÇÃO

Esta dissertação apresenta o resultado da análise de risco à erosão
costeira na região de Tibau do Sul/RN, a partir da utilização conjunta de dois
métodos distintos, o mapeamento geoambiental e a morfodinâmica praial.

O mapeamento geoambiental foi realizado a partir de fotografias aéreas
e visitas a campo, com a formulação de mapas temáticos, primeiramente
mapas de geomorfologia e em seguida mapas geoambientais com a adição de
informações referentes à cobertura vegetal e formas de ocupação nos mapas
geomorfológicos.
A morfodinâmica praial foi analisada a partir da obtenção de perfis
topográficos e coleta de sedimentos em três praias do Município, em conjunto
com observações ao longo de um período anual, das características físicas
destas praias, tais como: altura, período, direção, tipo de quebra e origem das
ondas incidentes, amplitude das marés, além de análise prévia da variabilidade
dos perfis de praia e da região anterior à praia (falésias).

A compilação dos resultados obtidos nestes dois métodos de análise
gerou o mapa de risco à erosão para a região costeira de Tibau do Sul (praias
do Madeiro, Curral e de Pipa).

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e
Geofísica,

utilizando

a

infra-estrutura

dos

Laboratórios

de

Estudos

Geoambientais (LEGeo) e Sedimentologia do Departamento de Geologia e do
Laboratório de Solos do Departamento de Engenharia Civil. Para os trabalhos
de campo foi fundamental o apoio e a utilização da infra-estrutura do Santuário
Ecológico de Pipa – Tibau do Sul/RN. Como auxílio à pesquisa foi concedida
bolsa de mestrado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
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1.2. OBJETIVOS.

Analisar o risco à erosão costeira existente na região de Tibau do Sul,
através de mapeamento geoambiental e morfodinâmica praial.

•

Realizar coletas de sedimento, de parâmetros oceanográficos e o
monitoramento morfológico das praias (do Madeiro, Curral e Pipa) do
município de Tibau do Sul/RN, com a finalidade de analisar a
morfodinâmica praial deste segmento costeiro;

•

Produzir mapas temáticos da área (Geomorfologia e Geoambiental)
buscando identificar feições que se relacionam com áreas que indicam
diferentes graus de risco à erosão costeira;

•

Produzir mapas de risco à erosão costeira baseados na análise
morfodinâmica e no mapeamento geoambiental da área estudada em
detalhe (Praias do Madeiro, Curral e Pipa).
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1.3. ÁREA DE ESTUDO.
LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

A Área desta pesquisa localiza-se no município de Tibau do Sul, situado
na costa leste do Estado do Rio Grande do Norte, cerca de 80km a sul da
capital Natal (Figura 1.1). Seu acesso se dá através da BR-101 e, a partir do
município de Goianinha, pela RN-003.

Figura 1.1. Localização da área de estudo.

1.4. JUSTIFICATIVA.
Alguns estudos recentes relatam a ocorrência de erosão costeira em
pontos da região litorânea do município de Tibau do Sul [Amaral (2001); Amaral
et. al. (2001); Santos Jr et al., (2001); Silva, (2003); Silva et. al. (2003); Santos
Jr, et. al. (2004); Severo (2005); Scudelari, et.al., (2005a); Scudelari et. al.
(2005b); Scudelari et. al., (2005c); Braga (2005)], principalmente no que se
refere a estabilidade das falésias ou encostas e aos problemas ocasionados
pela erosão costeira nas áreas onde existe ocupação antrópica. O avanço do
mar em direção ao continente pode estar ocorrendo tanto por causas naturais,
como também por interferências antrópicas no balanço sedimentar.
O turismo representa a principal atividade geradora de renda para a
região, e a praia de Pipa, a mais conhecida do município de Tibau do Sul,
ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽͬWW''ͬh&ZE'ƵŝůŚĞƌŵĞ͘^͘WŝĞƌƌŝ
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recebe anualmente um grande fluxo de turistas nacionais e estrangeiros,
atraídos pelo clima, exuberância natural e pela beleza cênica local, Pierri et. al.,
(2007) (Figura 1.2). A prática de atividades de ecoturismo no município de
Tibau do Sul é uma das atividades que mais se desenvolve no Brasil, segundo
dados da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte.

Figura 1.2. Praias de Cacimbinhas e do Madeiro. Paisagem Natural, com a
presença de falésias, dunas, praias arenosas, arenitos, promontórios
como a Ponta do Madeiro, chapadas e vegetação exuberante.

A zona costeira do município possui cerca de 10 km de extensão e
basicamente é composta por praias arenosas, dunas, falésias, chapadas
(superfície exumada dos tabuleiros costeiros), arenitos ferruginosos, arenitos
de praia (beach-rocks), além de contar com importantes remanescentes de
vegetação de mata atlântica e restinga, refúgios da fauna e flora regional.
(Pierri et. al. 2007).
1.4.1. Erosão

A erosão dos solos, embora seja um dos fenômenos naturais mais
estudados, ainda é pouco compreendida, principalmente no que se refere à sua
previsão, tanto no espaço quanto no tempo. Tal dificuldade resulta, dentre
outras

razões,

das

complexas

interações

entre

os

diversos

fatores
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condicionantes, os vários mecanismos de ruptura do solo, as características de
transporte, além das intervenções antrópicas, cada vez mais freqüentes
(Fernandes et. al. 2001).

Os principais procedimentos utilizados na previsão de áreas susceptíveis
a deslizamentos ou erosão, segundo Fernandes Op.Cit. podem ser englobados
nos seguintes grupos:
•

Análises a partir da distribuição dos deslizamentos no campo;

•

Análises a partir de mapeamentos geomorfológicos e/ou geotécnicos;

•

Modelos com bases estatísticas;

•

Modelos determinísticos.

Fernandes et. al. (2001), ressalta que a hipótese geral que dá
sustentabilidade as metodologias de análise a partir da observação dos
deslizamentos no campo, é de que a distribuição de feições erosivas, como
cicatrizes e depósitos de deslizamentos recentes pode sugerir futuros padrões
de comportamentos de instabilidade. As análises a partir de mapeamentos
geomorfológicos e/ou geotécnicos são utilizadas freqüentemente a partir da
combinação de alguns mapas, em que são atribuídos pesos e notas aos
diversos fatores condicionantes de instabilização, para geração de um mapa de
susceptibilidade. Os modelos com bases estatísticas foram desenvolvidos para
diminuir a subjetividade dos outros métodos, sendo o princípio deste modelo a
existência de relações funcionais entre os fatores condicionantes da
instabilização e a distribuição dos deslizamentos na paisagem, pretéritos e
atuais. Este tipo de metodologia requer um elevado grau de conhecimento do
local e um monitoramento prévio de boa qualidade. Já os modelos
determinísticos, são modelos matemáticos que utilizam bases físicas, para
descrever os processos que controlam a estabilidade, e são limitados de
acordo com o conhecimento incompleto que se têm dos processos naturais que
regem a estabilidade das encostas.

Segundo Bush et. al. (1999), erosão costeira, ondas de tempestades,
inundações provocadas pelos rios, deslizamento de encostas, representam
ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽͬWW''ͬh&ZE'ƵŝůŚĞƌŵĞ͘^͘WŝĞƌƌŝ
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processos intensos de curto período que afetam a zona costeira. Quando
atividades ou infra-estruturas implantadas pelo homem são locadas em regiões
que sofrem estes tipos de processos, eventos naturais tornam-se riscos
geológicos na perspectiva humana.
Os efeitos dos processos costeiros e os impactos negativos que eles
podem gerar devem ser considerados em qualquer plano de manejo costeiro.

As características regionais, em parte, determinam o potencial de riscos.
Por exemplo, latitude irá determinar alguns fatores climáticos e oceanográficos
(ventos e padrões de ondas, correntes, susceptibilidade a furacões ou
tempestades). As configurações oceanográficas da plataforma continental
adjacente e configuração costeira regional influenciam a distribuição da energia
que chega a linha de costa (plataformas estreitas permitem maior chegada de
energia a costa, mas plataformas largas incrementam o potencial de elevação
do mar em períodos de tempestade). A presença de feições naturais próximas
a costa como barras arenosas ou arrecifes dissipam a energia da onda
propiciando uma proteção natural. A geologia determina se a linha de costa é
rochosa resistente, ou composta por materiais inconsolidados e erodíveis. A
configuração da linha de costa representa importante papel no incremento ou
redução da intensidade de diversos processos costeiros, e assim, dos riscos
associados. (Bush et. al. Op.cit.)

Del Río et. al. (2002), estuda erosão costeira através de fotos aéreas e
registros históricos, relacionando indicadores naturais de erosão, como
ausência ou presença de escarpas em dunas, e indicadores históricos, como a
queda de bunkers implantados na década de 1930, que localizavam-se na
porção anterior à praia, sobre as dunas e hoje encontram-se na face da praia.

1.4.2. Estudos sobre Erosão Costeira na Região
Alguns estudos recentes abordaram a problemática da erosão costeira
na região de Tibau do Sul.
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Amaral (2001), realizou um estudo sobre a dinâmica ambiental da região
e o problema da erosão na zona costeira do município. Amaral et. al., (2001) e
Scudelari & Freire (2005), realizaram estudos sobre a construção de
equipamentos de turismo, como hotéis nas bordas das falésias da região,
apontando medidas mitigadoras de impactos ambientais na implantação destes
tipos de estruturas.
Santos Jr, et. al. (2005), obteve a partir de amostras coletadas nas
falésias, as propriedades geotécnicas dos sedimentos, em uma pesquisa que
abrangeu 6 km de costa do município sobre os mecanismos que geram os
falhamentos nas falésias.
Scudelari et. al. (2005a), descreveram a partir da subdivisão de uma
área de aproximadamente 4 km entre a Ponta do Madeiro e a Praia do Amor,
processos erosivos e movimentos de massa nas encostas, identificando locais
em erosão e com probabilidade da mesma vir a ocorrer.
Scudelari et. al. (2005b), caracterizaram os processos erosivos na região
dos chapadões, próximos à Praia do Amor, apontando a erosão pluvial como
sendo a maior causadora da erosão na área, visto que nesta região o topo das
falésias é desprovido de vegetação.
Scudelari et. al. (2005c) e Braga (2005), utilizaram um checklist
adaptado às feições costeiras existentes na área, para caracterizar os
processos erosivos nas falésias de Tibau do Sul, estes estudos levaram em
consideração algumas características físicas das falésias, como altura,
localização e perfil, presença de vegetação ou de construções, além de
contemplar tipos de erosão a partir de escoamento superficial, percolação de
águas subterrâneas e ação das ondas do mar no sopé das falésias.
Moura (2004), realizou um monitoramento das superfícies praiais, ou
cúspides praias, em uma pequena área da enseada dos golfinhos (Praia do
Curral), ao longo de um ano, apontando a variação sazonal na altura e forma
do perfil praial analisado.

ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽͬWW''ͬh&ZE'ƵŝůŚĞƌŵĞ͘^͘WŝĞƌƌŝ

7

Capítulo 1 - Introdução

Severo (2005), analisou a estabilidade das falésias a partir de ensaios
geotécnicos em amostras de sedimentos do Grupo Barreiras, concluindo que a
erosão pluvial mostra-se mais significativa no recuo das falésias em relação à
erosão provocada pela ação das ondas, devido principalmente ao fato de
relacionar os movimentos de massa, aos períodos onde o pacote sedimentar
das falésias encontra-se em condições de saturação.
Silva (2003), e Silva et. al. (2003), estudaram a dinâmica superficial e as
propriedades geotécnicas, a partir de ensaios de caracterização, resistência à
compressão, adensamento e resistência ao cisalhamento direto das falésias,
observando três processos principais atuantes no recuo das falésias: a erosão
basal devido à escavação pelas ondas, os movimentos de massa, nas porções
médias e inferiores, e a erosão pluvial na parte superior, verificando que os
recuos provocados por estes processos ocorrem continuamente ao longo do
ano.
O presente estudo buscou analisar a erosão costeira na região de Tibau
do Sul através dos procedimentos de mapeamento geoambiental e análise
morfodinâmica, visto que a utilização de modelos determinísticos e com bases
estatísticas, dependeriam de uma melhor compreensão dos diferentes
mecanismos e fatores condicionantes envolvidos, além de requerer o
monitoramento prévio e uma forte base de dados sobre os locais instáveis.
Áreas com problemas de erosão costeira e desenvolvimento mal
planejado, tendem a sofrer uma diminuição em sua qualidade turística,
afetando de maneira significativamente negativa, municípios costeiros que tem
o setor turístico como propulsor do desenvolvimento social e econômico da
região.
O estudo do ambiente costeiro, de sua evolução morfológica, e das
áreas com pontos erosionais, é de fundamental importância podendo consistir
em uma importante ferramenta para políticas de gerenciamento costeiro, dando
subsídios para o planejamento das atividades desenvolvidas na região.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIA

2.1.

INTRODUÇÃO
A metodologia da pesquisa atendeu a seguinte organização:

•

Reconhecimento da área de estudo: pesquisa bibliográfica e visita a
campo;

•

Trabalhos de gabinete: Fotointerpretação de imagens em software
específico

e

definição

de

indicadores

relacionados

à

erosão

(geoindicadores);
•

Trabalhos de campo: Levantamento periódico de perfis de praia,
aquisição de linha de costa (dois levantamentos para cada praia), coleta
de sedimentos, reconhecimento de características ambientais e coleta
de parâmetros morfodinâmicos;

•

Integração

dos

dados:

Análise

morfodinâmica

e

mapeamento

geoambiental;
•

Mapa de risco à erosão para as praias analisadas (Praia do Madeiro, do
Curral e de Pipa).
O fluxograma utilizado para identificar as etapas envolvidas na análise

morfodinâmica e no mapeamento geoambiental é apresentado na figura 2.1.
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DĂƉĞĂŵĞŶƚŽ'ĞŽĂŵďŝĞŶƚĂůDŽƌĨŽĚŝŶąŵŝĐĂ

Figura 2.1. Fluxograma utilizado na metodologia para análise da erosão costeira na região de
Tibau do Sul através de Mapeamento Geoambiental e Análise Morfodinâmica.

Os seguintes softwares foram utilizados no tratamento dos dados:
•

ArcGis 9.1 - ArcMap e ArcCatalog - Utilizado para a geração de mapas
temáticos.

•

ER Mapper 6.4 - Utilizado para retificação e georreferenciamento das
fotografias aéreas e dos foto-mosaicos.

•

A_granulometria - Software desenvolvido pelo Laboratório de Estudos
Geoambientais - Utilizado para comparação entre perfis praiais e análise
granulométrica.

•

Panavue Image Assembler - Utilizado para geração de foto-mosaicos.
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•

Ashtech Solutions 2.60 - Utilizado para tratamento dos dados do
Sistema de posicionamento Global em modo Diferencial (DGPS)
(Promark 2 – Tipo L1).
A partir de coleta de dados em campo, realizadas a cada dois meses ao

longo de um ano, foram obtidos os seguintes parâmetros oceanográficos:
altura, período e direção de ondas, ventos, perfis topográficos nas praias e
levantamentos de linha de costa, além da geração de mapas geomorfológico e
geoambiental. Os perfis topográficos das praias foram adquiridos em três
levantamentos, e a linha de costa em dois levantamentos ao longo do período
anual. Os mapas de risco à erosão para as praias da região foram elaborados,
a partir da análise da dinâmica costeira (estágio morfodinâmico das praias) e
através dos mapeamentos geomorfológico e geoambiental.

2.2. MORFODINÂMICA COSTEIRA

A Morfodinâmica costeira é definida como o “ajuste mútuo da topografia
e dinâmica dos fluídos, envolvendo transporte sedimentar” (Wright & Thom,
1977). De acordo com Cowel & Thom (1994), o mecanismo de conexão através
do qual este ajustamento ocorre, é o próprio transporte sedimentar, sendo a
dinâmica de fluídos, geradora do transporte (erosão – deposição) que resultará
em mudanças morfológicas ao longo do tempo (Figura 2.2).

Dinâmica de
Fluídos

Topografia e
Estratigrafia
Δt

Transporte de Sedimentos

Figura 2.2. Componentes primários envolvidos na morfodinâmica costeira. A interação entre
forma e processo é responsável pela complexidade na evolução costeira. Δt significa intervalo
de tempo na evolução morfodinâmica (Cowell & Thom, 1994).
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As propriedades essenciais dos processos de morfodinâmica costeira
são atribuídas às variações entre topografia e dinâmica do fluído, que
controlam o transporte de sedimentos, produzindo mudanças morfológicas. As
variações morfológicas podem ser tanto negativas quanto positivas.
Variações negativas conferem propriedades de auto-regulação em
resposta as menores perturbações (Wright & Thom, 1977). Variações positivas
significam aumento da instabilidade e confere propriedades de autoorganização, o que resulta em novos modelos de operação (Waldrop, 1992;
Philips, 1992 apud Cowell & Thom, 1994).
As variações negativas ocorrem em períodos em que não há eventos
que ocasionem grandes mudanças na morfologia, geralmente associadas ao
verão, já as variações positivas ocorrem na presença de eventos como
tempestades, que causam mudanças na morfologia, provocando ajustes na
mesma.
O conhecimento das variações ocorridas no ambiente permite
reconhecer os aspectos primários do seu desenvolvimento, ou comportamento
morfodinâmico (Cowell & Thom, 1994).

Segundo Bush, et. al. (1999), a geomorfologia costeira é controlada por
uma ampla gama de fatores geológicos e climáticos além de processos
operando em escalas variáveis. A freqüência, intensidade, e localização de
processos físicos ativos, ou eventos, são controlados por fatores regionais
(como configuração de atividades sísmicas, latitude), fatores locais (barreiras
de proteção offshore, configuração da zona costeira), e fatores específicos da
praia (elevação das dunas, vegetação).
Os geoindicadores utilizados no presente estudo enfocam fatores locais
e específicos das praias, demonstrando variação em escala temporal menor
que 100 anos.
Segundo Cowell & Thom (1994), estes processos dinâmicos enquadramse entre escala de eventos e de engenharia, figura 2.3.

ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽͬWW''ͬh&ZE'ƵŝůŚĞƌŵĞ͘^͘WŝĞƌƌŝ

12

Capítulo 2 - Metodologia

Figura 2.3. Definição das escalas temporal e espacial na evolução costeira, com exemplos de
feições sedimentares (Cowell & Thom, 1994).

Segundo Hoefel (1998) tanto o progresso científico-tecnológico como a
necessidade de solucionar uma gama de problemas ambientais (de origem
antrópica e natural) envolvendo as praias arenosas oceânicas motivaram o
desenvolvimento

do

estudo

da

morfodinâmica

costeira.

Através

da

compreensão das respostas morfológicas e hidrodinâmicas das praias frente às
variações espaço-temporais de condições ambientais, o que vem a ser a
própria morfodinâmica praial, busca-se chegar a meios de modelagem cada
vez mais preditivos, realísticos e de aplicabilidade global.
As praias onde foram realizadas as coletas de informações para a
análise morfodinâmica foram as praias do Madeiro, do Curral e de Pipa e os
parâmetros coletados foram os seguintes:
•

Clima de Ondas: altura e sua variabilidade ao longo da costa, período,
direção e tipo de quebra;

•

Sedimentos: coleta realizada em diferentes zonas dos perfis praiais
(berma, face de praia e estirâncio);

•

Caracterização da praia: zona anterior ao perfil praial, berma, face de
praia, estirâncio e zona de surfe.
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Foram coletadas também informações referentes aos limites de cada
praia, outras características físicas, acessibilidade e obras de engenharia
instaladas. Para a obtenção destas informações foram utilizados os seguintes
acessórios:
•

Bússola com clinômetro;

•

Cronômetro;

•

Tábua de Marés da Diretoria de Hidrografia e Navegação para o porto
de Natal;

•

Sacos plásticos para coleta de sedimentos;

•

Câmera Fotográfica Digital;

•

Caderneta para anotações de Campo;

•

Equipamento de Posicionamento Global (GPS);
Na caracterização da praia foi utilizada uma planilha de campo padrão

em análises morfodinâmicas, desenvolvida pelo Dr. Andrew D. Short (School of
Geosciences – University of Sydney) e adaptada para as condições regionais.
(ANEXO 1).
As características das ondas como variabilidade da altura ao longo da
costa e tipo de quebra, foram tomadas em campo, a partir de análise visual,
fotografias oblíquas e auxílio de bússola em períodos de maré enchente.
A terminologia utilizada para as praias, proposta por Komar (1976), foi
escolhida para esta pesquisa e segue as seguintes definições:

Costa (Shore): Representa a porção continental bordejada por qualquer corpo
de água. Se a costa é formada por sedimentos inconsolidados, então costa
pode ser sinônimo de praia.

Linha de Costa (Shoreline): Linha onde termina o perfil praial em direção ao
continente (vegetação, duna ou falésia).

Pós-Praia (Backshore): Zona do perfil de praia que se estende em direção ao
continente, limitada pela crista da berma ao ponto de início da vegetação,
ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽͬWW''ͬh&ZE'ƵŝůŚĞƌŵĞ͘^͘WŝĞƌƌŝ
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escarpa formada pelo mar em tempestade ou mudança fisiográfica (Falésia,
Campo de Dunas).

Face de Praia (Beach Face): Corresponde à área inclinada do perfil praial,
após a crista da berma e exposta a ação do espraiamento marinho.

Estirâncio (Swash Zone): É a porção em que a face de praia é alternadamente
recoberta e descoberta pelo espraiamento das ondas.

Foreshore: Semelhante à face de praia na maré baixa, é a zona do perfil praial
limitada pelas linhas de maré baixa e alta de sizígia.

Inshore: É a zona que se estende em direção ao mar, desde a face de praia ou
foreshore até a zona de quebra de ondas.

Zona de Surfe (Surf Zone): Zona que vai desde a zona de quebra de ondas até
a zona de espraiamento.

Costa Afora (Offshore): Zona relativamente plana do perfil praial que se
estende mar adentro desde a zona de quebra de ondas até a quebra da
Plataforma Continental. Termo também utilizado para se referir às águas e
ondas de mar aberto.

Escarpa Praial (Beach Scarp): Qualquer tipo de escarpa vertical encontrada ao
longo do perfil praial e provocada por erosão marinha. Possui altura geralmente
menor que 1 metro, mas há exemplos de escarpas maiores.

Berma (Berm): Porção horizontal do perfil praial ou backshore formada pela
deposição de sedimentos pelas ondas. Algumas praias possuem mais de uma
berma, enquanto outras não as possuem.

Crista da Berma (Berm Crest): A porção limite da berma, mais próxima do mar.
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Zona de Quebra de Ondas (Breaker Zone): Constitui a zona próxima da costa,
onde as ondas vindas da região de costa afora tornam-se instáveis e quebram.

Barra ao Longo da Costa (Longshore Bar): Bancos arenosos submersos
adjacentes à praia, que migram paralelamente à costa. Por vezes encontramse expostos nas marés baixas.

Até hoje não é padronizada a nomenclatura (em lingua inglesa ou
portuguesa) utilizada para designar os subambientes praiais e mesmo os
limites permanecem em desacordo, o que dificulta muito as discussões que
envolvem o assunto, Hoefel (1998).

Os perfis esquemáticos da figura 2.4 demonstram a terminologia utilizada por
Komar (1976).

Figura 2.4. Perfis esquemáticos demonstrando a terminologia ao longo de um perfil praial para
a região – Adaptada de Komar (1976).
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2.2.1. Análise dos Parâmetros Morfodinâmicos.
Para esta análise, foi utilizado o método criado por Wright & Short
(1984), para praias dominadas por ondas (micro-marés), referido como o
modelo australiano de praias, em conjunto com o método expandido para este
estudo em ambientes de meso e macro-marés, de Masselink & Short (1993),
compilado em Short (2006). Os modelos de Wright & Short (1984) utilizam o
parâmetro de velocidade de decantação de partículas (Dean, 1973; Gourlay,
1968), para definir o parâmetro adimensional Ω para praias de regime micromarés, equação (1):
Eq (1): Ω = Hb / (Ws * Τ)
Onde:
Hb = Altura média de quebra das ondas na zona de arrebentação
Ws = Velocidade de decantação de sedimentos
Τ = Período de onda
Os padrões de Ω < 1 sugerem praias com características reflectivas e
areias de tamanho médio a grosseiro. Os tipos de quebra de ondas associados
com este tipo morfológico são do tipo frontal (surging), geralmente de baixa
altura, sem bancos submersos, face de praia em perfil de alta angulosidade, e
baixo transporte sedimentar, característicos de um tipo morfológico pouco
susceptível a recuos da linha de costa. Já padrões Ω entre 1 e 6 sugerem
praias intermediárias, contendo areias finas a médias e caracterizadas por
ondas de período e tamanho médio, ondas de tipo mergulhante (plunging) e
progressiva ou deslizante (spilling). Estas praias apresentam bancos (1 a 2)
submersos, porém de forma esparsa, células de circulação formando correntes
de retorno, além de possuírem feições rítmicas na praia (cúspides praiais).
Praias intermediárias representam o tipo morfológico de maior dinamismo, ou
mobilidade sedimentar em seu perfil. As praias dissipativas estão associadas a
valores de Ω > 6, apresentam sedimentos finos e séries de bancos submersos
paralelas à linha de costa, com quebras de ondas em série do tipo progressiva,
associadas a estes bancos. Este padrão morfológico possui um perfil com
pouca inclinação e sedimentos compactados, além das feições rítmicas
(cúspides

praiais).

Este

tipo

de

praia,

por

apresentar

um

perfil
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aproximadamente plano com alta remobilização provocada pelas linhas de
quebra de ondas, em casos de carência sedimentar, pode apresentar elevadas
taxas de erosão (Benedet, et. al. 2004)
Segundo Benedet et. al., Op. cit., praias com elevada declividade
(reflectiva), com proteção natural bem desenvolvida (campo de dunas) e
ausência de urbanização não apresentam efeitos negativos durante eventos de
tempestades, ou marés elevadas. Por outro lado praias com perfil
relativamente plano (dissipativas), sem proteção natural e com ocupação
urbana, são altamente susceptíveis a ação do mar, significando elevado risco à
população (danos às infra-estruturas e perigo aos usuários).
Benedet et. al.,(2004), caracterizou zonas de risco costeiro a partir do
estudo das características morfodinâmicas de praias. Para isto foram utilizadas
a classificação morfodinâmica de acordo com o parâmetro Ω, presença ou
ausência de proteção natural ao perfil praial (campo de dunas) e o grau de
urbanização do segmento.
Para

as

praias

estudadas

neste

trabalho,

buscou-se

realizar

classificação semelhante, atribuindo-se valores de simples comparação para
classificá-las de acordo com o risco à erosão ocasionado pelo agente marinho.

O modelo de Masselink e Short (1993) é baseado também no cálculo de
Ω e no parâmetro adimensional da variação de maré relativa (RTR), equação
(2):
Eq (2): RTR = TR/ Hb
Onde:
TR = Amplitude da maré de sizígia

Masselink e Short Op. Cit. definem que apenas em praias com RTR < 2
o efeito da maré pode ser desprezado.
Short (2006) propôs uma classificação de praias arenosas em quinze
tipos, seis dominadas por ondas, três modificadas pelas marés, quatro tipos
dominadas por marés (produto da relação de ondas, marés e condições
sedimentares), e dois tipos influenciados por rochas intermareais e recifes em
franja em praias da Austrália.
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Os quinze tipos de praias que ocorrem ao longo do litoral australiano
também ocorrem em ambientes com similares características de ondas, marés
e sedimentos, fornecendo uma base importante para a identificação e análises
como esta em praias de todo o mundo.
Os tipos de praia com relação às ondas, marés e sedimentos em sua
formação são descritos a seguir na tabela 2.1.
Tabela 2.1. Tipos de Praia e distribuição, segundo Short (2006).
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Na Tabela 2.2. observa-se as características de cada tipo de praia com
relação à altura de onda, granulometria média dos sedimentos, amplitude de
maré e aproximação dos valores encontrados para os parâmetros RTR e Ω.
Tabela 2.2. Características de cada tipo de praia com relação à altura de onda, granulometria
média dos sedimentos, amplitude de maré e aproximação dos valores encontrados para os
parâmetros RTR e Ω. (Adaptado de Short, 2006).
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2.2.1.1. Praias dominadas por ondas.
Os 6 tipos de praias dominadas por ondas, segundo Wright & Short
(1984) possuem valores de RTR < 3.

Tipo 1 – Praias Reflectivas (R)
Possuem o sedimento mais grosso e a menor extensão (0,8km) das
praias dominadas por ondas. (Short, 2006).
Segundo Hoefel (1998), neste estado toda a turbulência relacionada ao
processo de quebra de ondas, normalmente ascendente ou mergulhante, está
confinada à zona de galgamento dos vagalhões na face praial, na qual
frequentemente observam-se cúspides. Em condições extremamente baixas de
energia nota-se na porção superior da face praial uma berma bem
desenvolvida e linear que pode demonstrar acrescão subáerea. A porção
subaquosa do perfil é caracterizada por um relevo linear de alta declividade.
Comumente a granulometria é grossa.

Tipo 2 – Praias Intermediárias - Terraço de Maré Baixa (LTT)
Geralmente constituem-se de praias protegidas por promontórios
(Pontas) em suas extremidades, diminuindo a ação das ondas. O comprimento
médio destas praias é de aproximadamente 1,4km. (Short, 2006).
Segundo Hoefel (1998) as praias deste tipo possuem um perfil
aproximadamente plano na maré baixa, precedido por uma face praial bastante
íngreme na maré alta, caracteriza este estágio de baixa energia. Assim, na
maré alta a praia é tipicamente reflectiva, enquanto na maré baixa assume
caráter dissipativo. Apesar da grande deposição de sedimentos junto à porção
proximal do perfil, ainda podem ser observadas correntes de retorno mesmo
que fracas.

Tipo 3 – Praias Intermediárias – Barras Transversais e Correntes de Retorno
(TBR)
Praias com extensão média de 2,3km. Este tipo de praia é responsável
pela maioria dos casos de correntes de retorno na Austrália. (Short, 2006).
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Tipo 4 – Praias Intermediárias – Barras Rítmicas (RBB)
Ocorrem em praias de alta energia de ondas e possuem extensão média
de 2,3km. (Short, 2006).

Tipo 5 – Praias Intermediárias – Barras Longitudinais e Canal Interno (LBT)
Praias com extensão média de 2,5km. As condições ambientais que
favorecem o desenvolvimento de estágios intermediários incluem climas de
onda de energia moderada, mas temporalmente variável, e sedimento de
granulometria média a grossa. (Hoefel, 1998).

Tipo 6 – Praias Dissipativas (D)
Ocupam o mais elevado grau de energia do espectro de praia e são
extremamente estáveis e persistentes onde ocorrem. Isto se deve aos dois
princípios fundamentais de uma praia dissipativa verdadeira: Ondulação
persistente e elevada, com sedimentos finos. Geralmente também estão
associadas à ondas de período curto (Τ = 3-5s), porém existem algumas
exceções com períodos elevados (Τ = 12-14s). Os valores de Ω são
relativamente altos em função das elevadas ondas, já o valor de RTR é muito
baixo devido à baixa influência das marés. Geralmente são praias de grande
extensão, aproximadamente 15km (Short, 2006).

A amplitude, a taxa e a frequência de resposta que caracterizam a
variabilidade de uma praia dependem da frequência e intensidade das
forçantes envolvida, do grau de desequilíbrio morfodinâmico gerado pela
variação energética, e da escala ou proporção desta mudança. Mudanças entre
estágios

intermediários,

que

envolvem

basicamente

redistribuição

de

sedimentos dentro da própria zona de surfe e de espraiamento, ocorrem em
escalas temporais muito inferiores àquelas envolvidas na alternância de
estados dissipativos para reflectivos, ou vice-versa (Wright et al., 1984 Apud
Hoefel, 1998).
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2.2.1.2. Praias Modificadas pelas Marés.

Praias modificadas pela ação das marés ocorrem em zonas com alta
amplitude e energia de ondas (meso / macro-marés). A altura das ondas (Hb)
varia de (0,5 – 1m) e geralmente possuem período (Τ) variando de (3 – 6s).
(Short, 2006).

Tipo 7 - Reflectivas + Terraço de Maré Baixa (R + LTT)
São as praias de menor energia entre as modificadas pela ação das
marés. A praia é escarpada com a presença de cúspides em sua porção alta
(maré-alta) e degrau no início do perfil de baixo gradiente (maré-baixa). A
largura média destas praias é de 120m, variando de 20 – 1000m. São o tipo
mais comum de praias modificadas pelas marés. (Short, 2006).

Tipo 8 - Reflectivas + Barras e Correntes de Retorno (L + LTR)
São as praias de maior energia entre as modificadas pela ação das
marés. Possui degrau ou declive estreito, geralmente com grãos grosseiros e
cúspides na parte alta da praia. Praia com baixo gradiente (Face de Praia com
aproximadamente 140m mas pode chegar a 500m). Zona intertidal com banco
submerso e correntes de retorno esparsas (100 – 150m). (Short, 2006).

Tipo 9 – Praias Ultra Dissipativa (UD)
Praias com energia relativamente alta, mas com sedimentos finos,
favorecida pela elevada amplitude de maré. As ondas e a granulometria fina
produzem um Ω elevado. As praias possuem um gradiente aproximadamente
plano, côncavo na zona intertidal com largura de aproximadamente 440m
podendo chegar a 3km. (Short, 2006).
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2.2.1.3. Praias dominadas por marés, rochas intermareais e recifes em franja.

Segundo Short (2006), as praias dominadas pelas marés (os tipos de
praia 10 a 13), são praias que possuem pequena altura de ondas e grande
amplitude de marés (macro-marés).
Representam o tipo dominante de praia do Norte da Austrália e não
ocorrem no litoral leste do Rio Grande do Norte.

Tipo 14 - Dominadas por Rochas ou Superfícies Rochosas Intermareais (R +
RF).
O fundo rochoso pode controlar o comprimento destas praias que
geralmente são curtas (extensão média de 700 metros). Usualmente o degrau
reflectivo da praia de maré alta é precedido por rochas estendendo-se em
direção ao mar (plataforma rochosa intermareal ou planície rochosa). A altura
de onda (Hb) é relativamente baixa devido à proteção fornecida pelas rochas.
Tipo comum de praia onde ocorrem rochas lateríticas e planícies recifais.
(Short, 2006).

Tipo 15 - Dominadas por Recifes de Coral em Franja (R + CR)
As praias deste tipo possuem sua morfodinâmica dominada pela
presença de recifes, geralmente posicionados a aproximadamente 500m da
praia com extensão de até 8km. Na maioria dos casos, são barreiras de recifes
precedidos por uma laguna interna ou praia de baixa energia. Os recifes fazem
com que a praia possua geralmente um degrau reflectivo na praia de maré alta.
As ondas e a energia são dissipadas nos recifes, chegando à praia somente
pequenas ondulações.

2.2.2. Análise Sedimentológica.

A Sedimentologia refere-se aos processos responsáveis pela formação
das rochas sedimentares, incluindo a origem, transporte e deposição dos
materiais formadores das rochas, sua diagênese e litificação. As propriedades
fundamentais dos grãos isolados de rochas sedimentares são importantes pois
elas retratam de maneira direta ou indireta a vida destes grãos, ou o caminho
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que os mesmos percorreram. Uma das propriedades, a granulometria, é
relacionada com o tipo de transporte e sua velocidade. (Suguio, 1973)
Uma escala amplamente adotada para análises granulométricas é a
escala Phi (φ) (Krumbein, 1934 Apud Suguio, 1973), que transforma
granulometria em milímetros para granulometria em (φ), através da equação
(3):
Eq (3): φ = -log2G
Onde G é o diâmetro dos grãos em milímetros.
Na escala (φ) uma granulação de 1mm possui valor (φ) = 0, grãos mais
finos possuem (φ) positivos enquanto grãos mais grossos possuem valores
negativos de (φ). Tabela 2.3.
Tabela 2.3. Relação entre o tipo de sedimento (areia) e o diâmetro dos grãos
em milímetros e em escala Phi (φ).
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Para a obtenção dos parâmetros estatísticos os dados obtidos pela
granulometria foram lançados em curvas acumulativas (ANEXO 3), onde o eixo
das abscissas possui unidades em (φ) crescendo da esquerda para a direita.
As porcentagens de (φ) mais utilizadas para leitura são: 5, 16, 25, 50, 75, 84 e
95%. Utilizando estes valores, pode-se obter as variáveis estatísticas para a
descrição dos sedimentos, como a média ('φ), o grau de seleção ou desvio
padrão (σφ), o grau de assimetria (αφ) e a curtose (βφ). As equações utilizadas
para a obtenção destes parâmetros foram propostas por Inman (1952).
A média, ou medida de tendência central ('φ), caracteriza a classe
granulométrica

mais

freqüente

na

amostra.

Quando

as

curvas

são

aproximadamente simétricas representam um importante parâmetro estatístico.
A média de amostras sedimentares unimodais, pode ser adquirida a partir da
equação (4):
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Eq (4): 'φ = (φ16 + φ84) / 2

O grau de seleção ou desvio-padrão (σφ) é também bastante importante,
pois serve como uma medida de dispersão. Em uma curva aproximadamente
normal cerca de 2/3 da amostra pode ser encontrado dentro dos valores de
desvio-padrão. O desvio-padrão pode ser calculado através da equação (5):
Eq (5): σφ = (φ84 - φ16) / 2
A assimetria (αφ) do sedimento significa o afastamento do diâmetro
médio da mediana, ou seja, em uma distribuição simétrica, o diâmetro médio e
a mediana coincidem, e assim não há assimetria. Se a assimetria for negativa,
a média será menor que a mediana e a distribuição granulométrica é desviada
para partículas mais grosseiras e vice-versa. Para o cálculo de assimetria
utilizou-se a equação (6):
Eq (6): αφ = ('φ − 'Ěφ) / σφ

A curtose (βφ), ou grau de agudez das curvas de distribuição de
freqüência, demonstra a razão entre o espalhamento na parte central e nas
caudas das curvas. A curtose evidencia o grau de normalização dos
sedimentos e características variadas de dispersões, até em amostras
sedimentares bimodais. A equação utilizada para obtenção da curtose foi a
equação (7):
Eq (7): βφ = ½ (φ16 - φ5) – ½ (φ95 - φ84) / σφ

De acordo com estes parâmetros vistos acima pode-se classificar uma
amostra como p. ex.: Areia fina, moderadamente selecionada, com assimetria
positiva e aproximadamente normal.
Os sedimentos praiais foram coletados ao longo dos perfis levantados
com equipamento DGPS (berma ou pós-praia, face de praia e estirâncio). Em
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alguns perfis não foram coletados sedimentos de berma devido à falésia
apresentar-se viva, e em outros os sedimentos de face de praia não foram
coletados

pela

ausência

da

mesma,

ficando

alguns

perfis

com

representatividade de sedimentos de face de praia e estirâncio ou somente
estirâncio de acordo com as características de cada setor.
Os sedimentos foram tratados no Laboratório de Sedimentologia do
Departamento de Geologia da UFRN.
O procedimento utilizado nas amostras de praia foi o seguinte:
•

Lavagem com auxílio de béckers e água destilada;

•

Secagem em estufa do tipo Mufla;

•

Quarteamento em 100g de material;

•

Peneiramento com utilização de um agitador de peneiras de base
vibratória (Rotap). Peneiras com (2; 1; 0,5; 0,125; 0,062 milímetros), em
escala Phi (φ) de (-1; 0; 1; 2; 3; 4);
Após esta etapa, foram elaborados histogramas (ANEXO 3) para

classificação das areias em fina, média e grossa, e a partir dos gráficos de
freqüência acumulada (em mm e φ), foi realizada a análise estatística dos
sedimentos de cada amostra para a obtenção de alguns parâmetros, tais como:
média, mediana, assimetria, curtose e desvio padrão. O programa empregado
para a análise dos sedimentos foi desenvolvido no Laboratório de Estudos
Geoambientais com auxílio do oceanógrafo Eduardo Vitarelli de Queiroz, e
utilizou a base de programação Matrix Laboratory 7.0tm. (ANEXO 2).

2.2.3. Sistema de Posicionamento Global em modo Diferencial (DGPS)
Para a verificação de variações sazonais ocorridas no sistema praial, foi
utilizado o GPS (Sistema de Posicionamento Global), que consiste em um
sofisticado sistema eletrônico de navegação, baseado em uma rede de
satélites que permite a localização instantânea, em qualquer ponto da Terra,
com uma boa precisão (Dottori & Negraes, 1997).
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O sistema de posicionamento global diferencial (DGPS) é um método
utilizado para eliminar os erros na leitura de um receptor GPS, utilizando para
tal um receptor fixo em um ponto de referência, com coordenadas geográficas
conhecidas. O equipamento utilizado para os levantamentos de perfis de praia
e da linha de costa das praias de Pipa, do Curral e do Madeiro foi o DGPS da
marca Ashtech Inc., modelo Promark 2TM, com portadora L1. A precisão do
equipamento utilizado, em seu modo diferencial é submétrica, com um erro
aproximado de 12 centímetros na horizontal e 15 centímetros na vertical,
durante levantamento de modo cinemático, figura 2.5. Os levantamentos foram
realizados com pós-processamento dos dados, a partir dos dados da Estação
de Referência LAE-GEA 003, marco implantado pelo Departamento de
Geologia da UFRN, localizado no Mirante da Prainha, Santuário Ecológico de
Pipa, figura 2.6. A Estação de Referência utilizada para o transporte de
coordenadas foi a Estação Fortaleza, pertencente a RBMC/IBGE. O software
utilizado para retirar os dados do equipamento DGPS e realização do
tratamento posterior em micro-computador foi o Ashtech Solutions 2.60, da
Ashtech Inc. para Microsoft Windows.
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a

b

Figura 2.5. Fotografias demonstrando a operacionalização do equipamento DGPS. a)
Equipamento posicionado como base. b) Levantamento através de modo caminhamento ou
cinemático, efetuado na praia com a antena e equipamento móvel para obtenção de perfil
praial.

Figura 2.6. Fotografia do equipamento DGPS sendo implantado na Estação de Referência ou
Base.
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A Linha de costa para a área de estudo foi tomada da seguinte forma, figura
2.7.

Figura 2.7. Forma como foi tomada a linha de costa na área de estudo.

A linha de costa foi definida como o contato entre a falésia viva e o início
do perfil praial, ou o contato, nestes casos, com a presença de uma escarpa
erosiva entre as dunas primárias, depósito de tálus ou terraço marinho com o
início do perfil praial.

2.3. Mapeamento Geoambiental.
Segundo Pejon & Zuquette (2004), o desconhecimento, ou a
desconsideração da natureza do meio físico e dos fatores que regulam a sua
dinâmica vêm acarretando uma série de problemas ambientais, com o
acelerado processo de urbanização em curso no Brasil. Desta forma as
populações

convivem

com

escorregamentos

em

encostas,

erosões,

inundações, subsidência de solos e outros fenômenos que lhes causam
grandes transtornos.
Neste contexto cartas geotécnicas ou geoambientais constituem um
importante instrumento técnico para a conciliação entre as atividades humanas
e o meio físico que lhes dá suporte. Dentro destas cartas inclui-se uma série de
tipos de cartas e mapas, derivados ou com finalidades específicas, tais como:
cartas de susceptibilidade, cartas de risco, cartas de aptidão e cartas de
atributos ou parâmetros, que vêm sendo utilizadas em conjunto com
ferramentas de sistemas de informações geografias por várias instituições de
pesquisa brasileiras. (Pejon & Zuquette, 2004 Op. Cit.)
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Pejon & Zuquette (2004), enfocam que apesar destes estudos já serem
realizados há mais de dez anos em território nacional, observa-se grande
variedade de metodologias e enfoques, que precisam ser mais discutidos. Além
disto, a grande maioria dos trabalhos publicados por instituições de pesquisa é
concentrada nas regiões Sul e Sudeste.
Geoambiente pode ser definido como a porção da Terra afetada por
atividades humanas, a qual compreende rochas, solos, fluidos, gases e
organismos, assim como atmosfera, clima e cobertura vegetal, sendo a
representação de geoambiente bastante complexa e necessitando uma série
de planos de informação ou documentos cartográficos. (Zuquette & Gandolfi,
2004).
De acordo com Thompson et. al., (1998 Apud Zuquette & Gandolfi,
2004), um conjunto de mapas hidrológicos, hidrogeológicos, geológicos,
geotécnicos, geomorfológicos, pedológicos e de Geologia de Engenharia
devem ser combinados para que representem o geoambiente e permitam
avaliar o potencial de uso, as necessidades de conservação e a capacidade de
recuperação da região mapeada.

O mapa é um registro de dados obtidos de um determinado aspecto do ambiente em questão,
sem interpretação, e carta refere-se a um documento cartográfico com representação das
informações, ou seja, das interpretações e associações dos dados contidos nos mapas. Os
atributos de um mapa referem-se aos elementos básicos que serão inseridos e operados sobre
um documento cartográfico como informações que representam parte dos componentes do
meio físico. Ressalta-se que o atributo pode referir-se a uma propriedade ou a relação entre
propriedades que associadas a outras, permitem a previsão de comportamentos. Os principais
problemas para a produção de mapas e cartas incluem: selecionar, isolar, identificar e
caracterizar os atributos necessários para a correta delimitação das unidades.
(Zuquette & Gandolfi, 2004)
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Em estudos utilizando a ferramenta de mapeamento geoambiental, um
grupo de condições deve ser definido previamente, Figura 2.8.

Específicos
Objetivos
Múltiplos

1:10.000
Escala
1:100.000
Atributos

Geoindicadores - Quais?
Como?
Onde?
Quando?

Obtenção dos Atributos

Tipos?
Análise e Tratamento dos Dados
Recursos?
Como?
Síntese
Critérios?
Apresentação

Cartas e Mapas

Figura 2.8. Condições que devem ser consideradas previamente a um estudo de mapeamento
geotécnico ou geoambiental. (Adaptado de Zuquette & Gandolfi, 2004)

O uso de fotografias aéreas associado ao trabalho de campo e outros
elementos que podem ser manipulados em um Sistema de Informação
Geográfica (SIG), permite cartografar diversas informações, como dados
geomorfológicos, de vegetação e tipos de uso em ambientes costeiros.
Como exemplo de aplicabilidade deste método para este tipo de estudo
pode-se citar o trabalho de Tagliani (2003), que utilizou Sistema de Informação
Geográfica para avaliar vulnerabilidade ambiental de uma zona costeira,
definindo critérios e fatores para esta avaliação e gerando a partir de mapas de
vegetação e usos, geologia, áreas protegidas por lei, declividade e capacidade
de uso do solo, um mapa de vulnerabilidade ambiental para auxiliar o
planejamento costeiro regional.
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Em um SIG as informações espaciais são atribuídas a dados tabulares
na forma de atributos e estes atributos devem compor um banco de dados
geográfico. As informações contidas no banco de dados podem ser atualizadas
constantemente, buscando melhorar a definição dos atributos geográficos. Os
dados gerados por um SIG podem ser dispostos em forma de tabelas e mapas.
As possibilidades de inter-relações entre mapas e outras informações de
interesse específico são inúmeras, fornecendo resultados praticamente
automáticos, espacializados e georreferenciados, tornando esta ferramenta
extremamente importante e útil no apoio à tomada de decisões. (Tagliani,
2003).
Existem pelo menos três grandes maneiras de se utilizar um SIG,
segundo Câmara e Medeiros (1998): como ferramenta para produção de
mapas; como suporte para análise espacial de fenômenos; e como um banco
de dados geográfico, com funções de armazenamento e recuperação de
informação espacial.
O mapeamento geoambiental desenvolvido para fim específico (análise
da erosão costeira) exige uma seleção prévia dos atributos ou geoindicadores,
que condicionam o comportamento dos componentes do meio físico, diante do
objeto em análise. Os geoindicadores constituem uma importante ferramenta
de manejo para diagnósticos rápidos de áreas costeiras com potencial risco
natural,

sendo

também

importante

como

ferramenta

suplementar

a

monitoramentos e análises ambientais de longo-termo e para mitigação de
impactos causados pelos riscos costeiros. Esta ferramenta é bastante
importante para estudos ambientais, permitindo aos gestores públicos, tomada
de decisão quanto a atividades que possam contribuir para um bom
gerenciamento da área. (Bush et. al. 1999).
Bush Op. Cit. cita exemplos de como os geoindicadores podem ser
utilizados para avaliar riscos em áreas costeiras: erosão costeira, impactos de
ondas de tempestade, sobre-lavagem ou galgamentos oceânicos, ventos,
formação e migração de desembocaduras e penínsulas, movimentação de
dunas, além de problemas relacionados à ação humana nesta zona (por
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exemplo, perda de suprimento de areia, aumento da erosão, má utilização dos
recursos hídricos).
O início do trabalho de mapeamento deu-se a partir de um levantamento
aero-fotogramétrico do mês de Agosto de 2005, com a obtenção de fotografias
aéreas verticais de pequeno formato na escala original (1:5000), cedidas pela
empresa Fotocad LTDA. As fotografias aéreas foram digitalizadas e
mosaicadas. O mosaico gerado foi impresso e levado a campo para
reconhecimento e interpretação das feições “in loco” e tomada de pontos de
controle para o georreferenciamento. Em seguida foi iniciado o mapeamento
em meio digital, a partir da vetorização dos atributos/feições, por interpretação
visual sobre o mosaico construído. Empregou-se o software de Sistema de
Informações Geográficas ArcGis 9.1 e suas extensões ArcMap e ArcCatalog,
para a construção dos mapas.
O sistema de referência utilizado foi UTM datum SAD69. A escala de
trabalho utilizada para o mapeamento foi de 1:10000 e o georreferenciamento
dos mosaicos das praias de Tibau do Sul, Cacimbinhas, Curral e Pipa foi feito
através do mosaico retificado com pontos de controle da praia do Madeiro.
O estudo realizado na região de Tibau do Sul levou em consideração as
seguintes condições:
•

Objetivo: Análise da erosão costeira;

•

Escala: Mapas gerados em escala de detalhe (1:10000);

•

Atributos:

Atributos

mapeados

com

base

em

características

geomorfológicas e geoambientais (geoindicadores);
•

Obtenção dos Atributos: A partir de fotografias aéreas de pequeno
formato do ano de 2005 em escala 1:5000 e visitas periódicas ao local;

•

Análise e Tratamento dos Dados: As fotografias aéreas foram tratadas
com o software Panavue Image Assembler para formação dos fotomosaicos, após esta etapa as imagens foram georreferenciadas através
de pontos controle obtidos para a região, com auxílio do software
ER Mapper 6.4 e em seguida foi realizada a digitalização dos atributos
em forma de camadas no software ArcGis 9.1, com auxílio das
extensões (ArcMap e ArcCatalog);
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•

Síntese: Foi realizada a sobreposição simples dos atributos, buscando
permitir a análise do meio físico com relação aos processos erosivos;

•

Apresentação: Através de mapa de susceptibilidade à erosão costeira.
Os atributos mapeados como geoindicadores para a composição do

mapeamento geomorfológico, foram os que compõem a classe 3 do diagrama
abaixo (Figura 2.9). Estes geoindicadores foram posteriormente compostos em
conjunto com as formas de vegetação (alterada, nativa) e de ocupação
(residencial e turística) para a formulação do mapeamento geoambiental para a
área de estudo.

Figura 2.9. Diagrama de classes hierárquicas utilizadas na descrição geomorfológica da área
de estudo. Os geoindicadores que compõem a classe 3 foram os utilizados no mapeamento.

Os

geoindicadores

foram

inspecionados

em

campo,

buscando

determinar, por exemplo, configuração da zona de ante-praia (dunas, terraço
marinho e falésias), situação erosional, características físicas da praia e
também tipos de cobertura vegetal e formas de ocupação para a composição
do mapeamento geoambiental.
Os atributos mapeados para a formulação dos mapas geomorfológicos e
geoambientais das praias estudadas são descritos a seguir:
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•

Arenitos

Arenitos ferruginosos e beach-rocks ou arenitos de praia. Os arenitos
tornam-se ferruginosos ao sofrerem processos de intemperismo químico
(precipitação de óxido de ferro), tornando-se rochas mais resistentes. Já os
beach-rocks ou arenitos de praia, representam antigas linhas de costa, isto
é, antigas praias cimentadas por material carbonático (carbonato de cálcio).
Tanto os arenitos ferruginosos quanto os beach-rocks contribuem para a
proteção e manutenção da linha de costa, favorecendo a formação de
pontas e tômbolos. Estes arenitos podem encontrar-se submersos,
constituindo um importante substrato para os corais, algas calcáreas, fauna
e flora bentônica e associada, ou emersos, que permanecem grande parte
do tempo acima da linha d´água, contribuindo para a redução do impacto
das ondas na base das falésias.
•

Falésia

Área desde a borda da superfície do tabuleiro costeiro até a base ou
talus, junto ao terraço marinho, praia, ou área vegetada. Área escarpada ou
declive abrupto, próxima ou em contato com a praia.
As

falésias

constituem

uma

importante

fonte

de

alimentação

(fornecimento de material) para as praias. Quando expostas à ação do mar,
são chamadas de falésias vivas, e quando se encontram interiorizadas, de
falésias recuadas.
•

Dunas

Dunas não-vegetadas ativas, primárias, secundárias ou dunas em blowout sobre as falésias. As dunas alocadas entre o perfil praial e as falésias
representam um importante mecanismo natural de proteção à erosão. Por
vezes as dunas frontais ou primárias estão sendo formadas sobre os
terraços marinhos.
•

Terraço Marinho

Depósito arenoso localizado entre a praia atual e a base da falésia.
Demonstra um antigo período deposicional e a localização da deposição
sedimentar de uma paleo-praia.
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Assim como as dunas, os terraços marinhos representam também uma
feição que auxilia na proteção das falésias à erosão costeira. Os depósitos
encontrados na base das falésias, como depósito de tálus, foram mapeados
como terraços marinhos, devido à dificuldade de individualização destas
feições.
•

Praia

Porção emersa das praias arenosas. O início da praia mapeada coincide
com o início do perfil praial, geralmente associado à berma ou pós-praia, e
o final coincide com o limite máximo, em direção ao mar das quebras de
onda, próximas às praias emersas observadas nas fotografias.
•

Tabuleiro Costeiro

Composto por materiais da Formação Barreiras. Área exposta
frequentemente à abrasão marinha, eólica, pluvial e antrópica. Os depósitos
da Formação Barreiras apresentam uma superfície quase plana, com uma
suave inclinação em direção ao oceano. Este tabuleiro, por vezes,
apresenta-se sem cobertura devido a causas como desmatamento, agentes
eólicos e drenagem pluvial, sendo designado localmente por chapadão.
No mapeamento as áreas continentais expostas, ou seja, sem cobertura
vegetal, ou qualquer outra feição, foram classificadas como tabuleiro
costeiro.
•

Vegetação Nativa

Áreas com cobertura de vegetação nativa primária, ou em estágio
regenerativo, vegetação de dunas (gramíneas, vegetação insipiente
próxima à praia), vegetação de restinga (arbustiva de pequeno porte,
recobrindo o tabuleiro costeiro ou as dunas recuadas), vegetação de mata
atlântica em diferentes estágios (arbustiva de médio e grande porte,
recobrindo o tabuleiro costeiro, porções de ante-duna, e ciliares em canais
fluviais).
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•

Vegetação Alterada

Áreas com presença de vegetação implantada pelo homem, exótica ou
reflorestamentos mistos com espécies nativas e exóticas.
•

Sem Vegetação

Áreas desprovidas de cobertura vegetal. Chapadões (Tabuleiro costeiro
exumado), dunas não vegetadas, áreas ocupadas por infra-estruturas.
•

Caminhos

Estradas ou vias arenosas e de terra encontradas na área mapeada.
•

Estradas

Rodovia que corta a área mapeada, vias asfaltadas.
•

Turistico

Equipamentos turísticos como Hotéis, Pousadas, Restaurantes e Bares.
Estruturas de apoio a estes empreendimentos, como piscinas e escadas de
acesso à praia. Toda estrutura de médio e grande porte, incluindo ginásios
e quadras de esportes.
•

Residencial

Áreas residenciais, ou infra-estruturas de pequeno porte.

Na figura 2.10. observa-se em exemplo o mapeamento da área de
arenitos na praia de Pipa. As feições foram mapeadas isoladamente e depois
dispostas em conjunto para os mapas geomorfológico e geoambiental.
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Figura 2.10. Fotografia aérea da praia de Pipa com o contorno da área de arenitos mapeada
para esta praia.
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CAPÍTULO 3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

3.1. GEOLOGIA REGIONAL
Segundo Mabesoone & Alheiros (1988), a faixa onde está inserida a
área de estudo é comumente chamada de Bacia Pernambuco-Paraíba. Esta
área foi subdividida em cinco sub-bacias separadas entre si por importantes
estruturas tectônicas, até o caráter litológico do embasamento cristalino, da
seguinte maneira, de sul para norte:
Bacia Sergipe-Alagoas
Alto de Maragogi-Barreiros
1. Sub Bacia Olinda
2. Falha de Goiana
3. Sub-bacia Alhandra
4. Lineamento Paraíba ou Patos
5. Sub-bacia Canguaretama
6. Falha de Cacerengo
7. Sub-Bacia Natal
8. Falha de Ceará Mirim
9. Plataforma leste (da Bacia Potiguar) e Alto de Touros.
A subdivisão em sub-bacias é uma hipótese de trabalho bastante
satisfatória por refletir também as diferenças litológicas ao longo da Bacia
Pernambuco-Paraíba, como é atualmente conhecida (Figura 3.1).
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Idades

Litoestratigrafia das Sub-Bacias Natal - Canguaretama

Quaternário

Formação Barreiras

Plioceno
Terciário
Mioceno
Oligoceno
Eoceno
Fm. Guamaré
Paleoceno
Maastrichtiano
Campaniano
Arenitos ?
Santoniano
Cretáceo
Coniciano
?
?
?
Turoniano
Cenomaniano
Albiano
Aptiano
Pré-Cambriano
Embasamento Cristalino
Figura 3.1. Quadro Estratigráfico da faixa sedimentar costeira das Sub-Bacias Natal e
Canguaretama, pertencentes à Bacia Parnambuco-Paraíba. (Modificado de Mabesoone &
Alheiros, 1988)

A Bacia Pernambuco-Paraíba mostra-se como um homoclinal ao longo
de toda sua extensão desde o contato com o embasamento cristalino até a
plataforma submersa. A espessura de sedimentos varia entre 1000 e 1500m,
mergulhando suavemente para leste, podendo atingir 3000 – 4000m sobre o
Platô de Pernambuco (Mabesoone & Alheiros, 1988). O mapa faciológico da
Bacia Pernambuco-Paraíba (Formação Barreiras) de Recife-PE a Natal-RN
pode ser observado na figura 3.2.

Sobre a Evolução Terciária-Quaternária:
Após a regressão definitiva do mar na região estudada, provavelmente no início do
Eoceno, a história geológica da região torna-se mais uniforme. Em primeiro lugar, há até o fim
do Plioceno um longo período de erosão e denudação, porém com acumulação de algum
sedimento na plataforma continental e no Platô de Pernambuco. Depois vem o episódio da
sedimentação da Formação Barreiras e, por fim, segue-se o desenvolvimento quaternário com
registros bem preservados ao longo da costa e no relevo da região.
As unidades geoestruturais têm-se estabelecido até o fim do Paleoceno; depois deste
período, a faixa total se comportou como uma unidade, manifestada pela onipresença das
superfícies de erosão e denudação, e pelos depósitos da Formação Barreiras.
Mabessone & Alheiros, 1988
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Figura 3.2. Mapa faciológico da Bacia Pernambuco-Paraíba (Formação Barreiras) de Recife-PE
a Natal-RN, Souza (2002), compilado de Alheiros e Lima Filho (1991).

As sub-bacias Natal e Canguaretama constituem uma extensão da Bacia
Potiguar, porém de idade mais recente. (Mabesoone & Alheiros, 1988).
Segundo Bigarella (2003), as formações que se encontram ao longo da
costa desde o Rio de Janeiro até a desembocadura do Amazonas foram
descritas sob o nome genérico de Barreiras, seja como Série, Formação ou
Grupo, bem como formações cenozóicas indiferenciadas. A Formação
Barreiras compreende rochas sedimentares siliciclásticas, representadas por
arenitos, por vezes conglomeráticos, por vezes síltico-argilosos; argilitos e
conglomerados, encontrados ao longo do litoral do Brasil.

A região litorânea do Rio Grande do Norte é geologicamente constituída
por embasamento cristalino Pré-Cambriano, rochas sedimentares cretáceas
das bacias sedimentares Potiguar e Pernambuco-Paraíba e por depósitos
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terrígenos Miocênicos a Pliocênicos da Formação Barreiras. Recobrindo estas
unidades, ocorrem os depósitos marinhos, praiais, eólicos e aluviais do
Quaternário. (Barreto et. al., 2004).
Segundo Silveira (1964), a faixa costeira do Estado do Rio Grande do
Norte possui dois litorais distintos, o litoral setentrional composto pela Bacia
Potiguar, e o litoral oriental composto pela bacia Pernambuco/Paraíba. A Bacia
Pernambuco/Paraíba encontra-se depositada sobre o embasamento précambriano,

constituído

predominantemente

por

gnaisses,

migmatitos,

micaxistos e granitóides diversos. Internamente esta Bacia é composta por
unidades sedimentares (rochas carbonáticas e areníticas) com idades que
variam do Cretáceo ao Terciário, reconhecidas apenas em sub-superfície, já
que seus depósitos encontram-se recobertos por sucessões sedimentares mais
jovens (Formação Barreiras e sedimentos Quaternários).

Os depósitos de sedimentos quaternários foram mapeados ao longo da
costa do Rio Grande do Norte por Barreto et. al. (2004), e compreendem
depósitos eólicos (dunas ativas e inativas e lençóis de areia nativos), e
marinhos (depósitos regressivos Pleistocênicos, rochas praiais Holocênicas e
depósitos de planície de maré atual), figura 3.3.
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Figura 3.3. Mapa geológico do Quaternário costeiro do Rio Grande do Norte. Setor extremo sul
do Estado, com a área de estudo em destaque. Modificado de Barreto et. al.(2004).

3.2. GEOMORFOLOGIA
A área de estudo inclui-se na região nordestina ou litoral das barreiras,
proposto por Silveira (1964), caracterizada pela constante presença dos
depósitos sedimentares da Formação Barreiras, que formam uma superfície
mais ou menos plana (tabuleiro), dissecada pela drenagem atual e suavemente
inclinada para o oceano. Os afloramentos da Formação Barreiras separam a
região costeira da sublitorânea e terminam próximos ao mar, em falésias
muitas vezes ativas (vivas). As planícies litorâneas de cristas praiais são pouco
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desenvolvidas ou inexistentes, o que denota mais tendência à erosão que à
sedimentação, conforme evidenciado pela presença constante de falésias de
rochas mais antigas. (Barreto, et.al. 2004).

A paisagem costeira do município de Tibau do Sul é composta pelos
seguintes elementos geomorfológicos: Praias Arenosas com suas baías em
forma de zeta (ζ),Terraços Marinhos, Arenitos de Praia, Arenitos Ferruginosos,
Falésias, Dunas, Chapadas, Tabuleiro Costeiro, o pequeno vale do rio Catú e o
Sistema Estuarino Lagunar de Guaraíras.

Descrição das feições geomorfológicas encontradas na zona costeira do
município de Tibau do Sul:
•

Chapadas ou Chapadões
Áreas onde a superfície dos Tabuleiros Costeiros encontra-se exumada,

próximas às bordas ou topo das Falésias são chamadas localmente por
Chapadões. Através da incidência constante de ventos, processos de lixiviação
e atividades antrópicas, estas áreas da superfície dos Tabuleiros perdeu seu
recobrimento natural e encontra-se exposta aos processos intempéricos.
[Amaral (1999); Scudelari & Freire, (2005)].
A superfície dos Tabuleiros Costeiros foi formada através da deposição
sedimentar da Formação Barreiras, a partir do período Mioceno, até o Plioceno
e possui uma conformação aproximadamente plana com suave inclinação em
direção ao Oceano (Barreto, et.al., 2004). Esta deposição se deu através de
diversos processos fluviais, fluvio-estuarinos e lagunares, apresentando
camadas de deposição com diferentes tipos de fluxo. As diferenças de formas
de deposição podem ser observadas na face das Falésias, que apresentam
diversas camadas com composição variável, desde lentes conglomeráticas a
camadas de argilitos.
•

Falésias
As Falésias, junto à linha de praia, representam uma queda abrupta no

relevo, demonstrando a ação erosiva sobre a superfície dos Tabuleiros
Costeiros (Ab´Saber, 2001). Na paisagem costeira do município, as Falésias
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podem se apresentar recuadas ou vivas. As Falésias recuadas contam com a
presença de dunas e terraços marinhos entre as mesmas e o mar, e quando se
apresentam vivas, estão em contato direto com o mar.
•

Dunas
As Dunas, feição bastante comum no litoral Potiguar, apresentam-se

representadas na paisagem costeira de Tibau do Sul de diversas formas, como
pequenas dunas em formação na porção emersa das praias, chamadas dunas
embrionárias, dunas de porte pouco mais elevado e com vegetação incipiente,
recobrindo os Terraços Marinhos ou localizadas no sopé das Falésias,
chamadas dunas primárias, e dunas de maior porte em processo de
cavalgamento sobre as Falésias ou já recobrindo a planície dos Tabuleiros
Costeiros como grandes dunas parabólicas, chamadas de dunas em blow-out.
Estas grandes dunas apresentam vegetação arbustiva em sua porção exposta
à ação dos ventos predominantes e na porção protegida, ante-duna, possuem
cobertura vegetal de maior porte, com algumas porções recobertas por
exemplares de Mata-Atlântica, Caatinga e Cerrado.
•

As Praias Arenosas com suas baías em forma de zeta (ζ)
As praias do Litoral Leste do Rio Grande do Norte possuem como

característica principal a forma de embaiamentos chamados de baías em forma
de zeta (semelhança com a letra grega ζ proposta por HALLIGAN, 1906). Estes
embaiamentos das praias são ocasionados principalmente pela direção
constante de incidência das frentes de ondas e pela presença de
enrocamentos naturais, constituídos de material mais resistente, que formam
as pontas ou promontórios.
Estas feições foram descritas e reproduzidas experimentalmente em um
tanque de ondas, com seções de concreto simulando promontórios e ondas
constantes, com direção de 45o de ataque à costa modelada (SILVESTER,
1962 apud AMARAL, 2001). As curvas das praias resultantes da simulação
assemelharam-se com as que ocorrem naturalmente, com curvatura mais forte
à montante do movimento, e menor curvatura na direção oposta, onde as
ondas chegam em menor ângulo à praia.
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Segundo Amaral (2000), a seqüência de embaiamentos em forma de
zeta é a principal assinatura morfológica do litoral oriental do Rio Grande do
Norte, sendo esta feição caracterizada por processos de erosão diferencial das
rochas da Formação Barreiras, em presença de uma direção persistente de
aproximação das ondas na costa.
Na área de estudo temos uma baía em forma de zeta principal, com
início na Ponta da Pedra do Moleque ao sul da praia de Pipa e término na
desembocadura da Laguna de Guaraíras. O início da baía ocorre em uma zona
com orientação leste-oeste e com ondas incidentes em alto ângulo com a
costa, provenientes de sudeste. Ao término da baía, na praia central de Tibau
do Sul temos uma costa em orientação norte/nordeste – sul/sudoeste com
ondas de sudeste incidindo com baixo ângulo em direção à costa.
•

Terraços Marinhos
Os terraços marinhos encontrados na região localizam-se numa porção

superior à praia atual, entre o perfil da praia e a base das falésias, denunciando
uma maior altura do nível relativo do mar, com deposição marinha recente,
provavelmente

relacionada ao último

estádio

interglacial. Esta feição

representa um importante indicador de paleonível relativo do mar. (Suguio et.
al.,1985).
•

Arenitos de Praia ou Beach-Rocks
Arenitos cimentados por carbonatos que se apresentam como

lineamentos de arrecifes paralelos à linha de praia atual. Segundo Pereira
(1999), são arenitos bem litificados com estratificações cruzadas acanaladas,
tipo “espinha de peixe”, e plano-paralelas, formadas na região do médio ou
baixo estirâncio. De forma semelhante, Hopley, (1986), registra que os arenitos
de praia podem ser depositados em diferentes zonas da praia, variando de
zonas de supramaré (acima do nível de maré alta) até inframaré (abaixo do
nível de maré baixa).
Os beach-rocks são antigas linhas de praia ou níveis do mar, onde os
sedimentos arenosos da antiga praia foram cimentados por carbonatos e hoje
representam importantes estruturas de contenção na retração da linha de
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costa, auxiliando na diminuição do impacto causado pelas ondas incidentes na
praia (Pierri et. al., 2007).

A sequência de eventos diagenéticos que ocorre para a formação dos
beach-rocks foi descrita por Pereira (1999), da seguinte forma:

I – Deposição das areias na região do estirâncio;
II – Cimentação através da dissolução de carbonato de cálcio das
camadas arenosas;
III – Mudança ambiental de água salgada para águas interiores
IV – Exposição sub-aérea dos arenitos e lixiviação do cimento já
formado, gerando porosidade.

Os beach-rocks da praia de Tibau do Sul foram datados por Barreto, et.
al., (2004), com idade aproximada entre 5600 e 7400 anos;
•

Arenitos Ferruginosos
Provenientes de material do Grupo Barreiras e com coloração

avermelhada, estes arenitos foram cimentados através de óxido de ferro ao
encontrarem-se expostos à ação intempérica da água, por agentes como rios,
lagunas, lagoas ou águas interiores, lençol freático e o próprio Oceano.
Segundo Amaral (1999), estes arenitos são compostos principalmente, por
grãos de quartzo e polimíticos, angulosos a arredondados, mal selecionados de
tamanho areia até matacão, cimentados por óxido de ferro. São encontrados
constantemente formando saliências na costa, em razão de sua resistência à
erosão pelos processos costeiros, contribuindo com o formato das praias do
litoral oriental em baías em forma de zeta (ζ). (Amaral, 2000).

3.2.1. Considerações sobre praias arenosas

O ambiente praial é a região costeira limítrofe entre os dois maiores
ambientes do planeta: Continente e Oceano. É um ambiente de mudança,
dinâmico, no qual o mar atua alterando a forma e a configuração do continente.
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Os fatores que determinam a evolução das regiões litorâneas vão desde
fatores climáticos até fenômenos tectônicos de grande escala que apresentam
variações temporais e espaciais distintas. Segundo classificação de Komar
(1976), as praias podem ser dividas por setores: zona offshore (costa afora),
zona de surfe, face de praia e pós praia.

Segundo Komar Op cit., praia é uma acumulação de sedimentos
inconsolidados de tamanhos diversos, como areia, cascalho e seixo, que se
estende, em direção à costa, do nível médio de maré baixa até alguma
alteração fisiográfica como uma falésia, um campo de dunas ou simplesmente
até o ponto de fixação permanente da vegetação. Para incluir a porção
subaquosa adjacente a este ambiente, o autor utiliza o termo litoral, cujo limite
seria aquela profundidade na qual o sedimento não é mais transportado
ativamente pelas ondas.
Segundo Hoefel (1998), as praias arenosas oceânicas apresentam-se
como sistemas transicionais altamente dinâmicos e sensíveis, que se ajustam
constantemente a flutuações dos níveis de energia locais e sofrem
retrabalhamento por processos eólicos, biológicos e hidráulicos. Estes últimos
sendo relativamente mais importantes e ocorrendo em escalas de tempo
variadas. Também sofrem diversos tipos de movimento, entre os quais as
ondas geradas pelos ventos, as correntes litorâneas, as oscilações de longo
período (sub-harmônicas e de infra-gravidade) e as marés. As praias podem
ser formadas por sedimentos das mais diversas composições e granulometria,
sendo esta variável, em combinação com o clima de ondas incidente, que
determina a morfologia da praia.

3.2.2. Considerações sobre as Falésias

As Falésias representam uma queda abrupta no relevo, que demonstra a
ação erosiva sobre a superfície dos Tabuleiros Costeiros junto à linha de praia
[Ab´Saber (2001); Amaral (2001); Severo (2005);]. As Falésias da região
Nordeste do Brasil são encostas íngremes de sedimentos pré-quaternários da
Formação Barreiras.
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De acordo com Silva (2003), as encostas em forma de falésia vêm
sendo estudadas com os seguintes enfoques: compreensão dos processos,
morfologia, propriedades geotécnicas e taxas de recuo.
Grande parte dos estudos referem-se a obtenção de taxas de recuo a
partir de registros fotográficos e cartográficos. (Severo, 2005).

Na paisagem costeira do município, as Falésias podem se apresentar
recuadas ou vivas. Ocorrem também áreas onde as fal possuem diferentes
formas de cobertura vegetal, relacionadas à porção basal, à face e/ou ao topo
das mesmas.
O material das Falésias da região de Tibau do Sul foi classificado por
Santos Jr. et. al., (2005), como sendo predominantemente composto por areia
argilosa e argila de baixa compressibilidade. A porção superior da falésia,
próxima ao topo é composta por areia argilosa vermelha pouco coesa com
presença de óxido de ferro, já a porção inferior é composta por argila
esbranquiçada notadamente mais rígida que a porção superior e com a
presença de pontos avermelhados, relacionados aos óxidos de ferro. Mesmo
apresentando uma característica de maior rigidez em relação à porção
superior, a argila ao entrar em contato com a água se liquefaz, provocando a
fluidez do material para o mar. A pluma de sedimentos finos ocasionada pela
dissolução do material das falésias em ocasiões de alta pluviosidade e maré
alta, pode atingir longas distâncias costa afora (Figura 3.4). Outro material
também encontrado nas falésias são as lentes e blocos de arenitos
ferruginosos. As lentes podem ser encontradas na face das falésias ao longo
da área e os blocos geralmente estão relacionados com as pontas e
localizados no sopé das falésias.
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Figura 3.4. Pluma de Sedimentos ocasionada pela liquefação do material da base das falésias.

3.2.2.1. Propriedades Geotécnicas das Falésias
Severo (2005), realizou um estudo envolvendo a caracterização
geotécnica de solos da Formação Barreiras da região de Tibau do Sul. As
amostras de solos coletadas foram identificadas e classificadas, de acordo com
o Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUCS) em sua maioria como
argila de baixa compressibilidade, e também em areno-argilosa e areno-siltosa.
Como resultados, Severo Op. Cit., obteve os valores do peso específico
das partículas sólidas das amostras de solo, identificando a presença
abundante de quartzos cimentados por óxidos de ferro. Os resultados da
permeabilidade em campo e em laboratório demonstraram que os solos da
Formação Barreiras, dos locais estudados, apresentam coeficientes de
permeabilidade extremamente baixos, sendo classificados como solos de baixa
permeabilidade e solos impermeáveis ou com drenagem impedida.
Severo (2005), verificou que a instabilidade das falésias com perfis
formando ângulo de 90o, com incisão na base, ocorre com a saturação
completa do solo de topo e com pelo menos uma camada de seis metros do
solo da base e que os deslizamentos podem alcançar uma distância horizontal
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no topo das falésias da ordem de 10 metros. Portanto, deve-se manter uma
faixa de proteção na borda das falésias, superior a essa distância, para evitar o
colapso das construções.
3.2.2.2. Tipos de Erosão das Falésias
Os principais agentes erosivos que atuam as falésias da região são a
erosão pluvial e a erosão provocada pela ação das ondas do mar. Também
podem ocorrer freqüentemente deslizamentos de blocos, provocados por
qualquer desestabilização do material das falésias por ações antrópicas ou
processos de desagregação naturais (Figura 3.5).

O resultado da retração das falésias é relativamente acelerado e a
ameaça às casas próximas as bordas é geralmente mais rápida do que se
pode perceber. O colapso do material das falésias produz um deposito de tálus
em sua base, formando uma rampa de proteção temporária. A erosão
ocasionada pelas ondas remove esse deposito e a falésia volta a tornar-se
exposta. Esse processo é repetido continuamente, produzindo sedimentos que
alimentam a praia. Falésias estabilizadas por muros perdem sua praia e
continuam a retrair por falhamentos e drenagem de superfície ou sub-superfície
(Bush et. al. 1999).
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Figura 3.5. Modelo de recuo das falésias da região de Tibau do Sul, ao longo
do tempo e mecanismos de mitigação deste recuo (Amaral, 2001).

As chuvas atingem a superfície dos Tabuleiros Costeiros, provocando o
escoamento superficial, infiltração e desagregação do material da Formação
Barreiras. A erosão pluvial provoca o carreamento de material da superfície do
tabuleiro e das bordas das falésias para sua base e praia adjacente.
Ao aproximar-se das falésias a drenagem aumenta sua energia devido
ao forte gradiente de declividade, e inicia o processo de ravinamento no topo
ou borda (Figura 3.6.b). As grandes ravinas, que atingem as águas do lençol
freático são chamadas de voçorocas. Segundo Guerra et. al., (1999), as
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voçorocas caracterizam-se por formarem paredes laterais íngremes e
possuírem grande profundidade (Figura 3.6.a).

a

b

Figura 3.6. a) Voçoroca encontrada a sul da área de estudo (Praia das Minas). b)
Ravinamentos no topo das falésias de Cacimbinhas.

O material proveniente de erosão das camadas superiores das Falésias
e depositado na base é conhecido como depósito de tálus, depósito de base ou
colúvio. (Figura 3.7).

Figura 3.7. Leques de material do topo da falésia depositado
na base por agente pluvial.

Segundo dados da EMPARN, a pluviosidade na região é maior no
período de Abril a Julho. Neste período a erosão provocada pelas chuvas é
bastante evidente, já no restante do ano a erosão pluvial é bastante reduzida.
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Segundo Jesus (2002), os processos erosivos são condicionados pelos
seguintes fatores:
•

Volume de água que atinge o terreno, determinando a velocidade dos
processos erosivos. Quanto maior o volume, maior a velocidade do
movimento do material carreado.

•

Tipo de cobertura vegetal existente na área, determinando maior ou
menor proteção contra o impacto e remoção das partículas.

•

Tipo de solo ou rocha, determinando a susceptibilidade do terreno à
erosão em função das suas características.

•

Profundidade do lençol freático. Quanto mais próximo da superfície,
maiores serão as chances do lençol ser atingido pelo movimento,
potencializando seus efeitos (p.ex. voçorocas)

•

Topografia, determinando a velocidade do escoamento. Maiores
declividades implicam maiores velocidades, aumentando a capacidade
erosiva do escoamento.

A erosão ocasionada pela ação das ondas do mar é contínua ao longo
do ano, principalmente nos períodos de marés de sizígia, onde o nível do mar
mais elevado pode atingir a base das falésias vivas e provocar a retirada de
material, possibilitando assim o solapamento de blocos das porções superiores
(Figura 3.8).

Jun/2007

a

Abr/2006

b

Figura 3.8. Mar atuando na base das falésias. a) Falésia viva recebendo o impacto das ondas,
próxima à desembocadura de Guaraíras. b) Ausência de material na base da falésia em zona
entre a Praia de Pipa e do Curral.

Segundo Scudelari et al., (2005c), a ação de tais processos erosivos
pode causar ruptura ou desestabilização das encostas, resultando em
movimentos coletivos de solo, rocha ou mistura de solo e rocha. De maneira
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geral, os movimentos podem ser classificados como: quedas (o material se
destaca da encosta e se movimenta em queda livre); tombamentos (o material
instável cai, girando em torno de um ponto de sua base); escorregamentos ou
deslizamentos (a massa instável se desloca como um bloco ao longo de uma
superfície de escorregamento); escoamentos (o material em movimento sofre
intensa fragmentação, passando a se comportar como um fluido viscoso em
condições de alta umidade do solo) e movimentos complexos (combinação de
um ou mais dos principais tipos de movimentos descritos).
Os deslizamentos de blocos são relacionados de forma natural com os
períodos de forte erosão pluvial e com a ação das ondas do mar e de forma
artificial, através de interferência antrópica com qualquer atividade que
contribua para a desestabilização do material das falésias. O material que
desliza ou cai da falésia é o principal formador dos depósitos de tálus.
(Scudelari et al. Op. Cit).

Os fatores preparatórios ou predisponentes dos fenômenos de
instabilização segundo o IPT (1991) são os seguintes:
•

Relevo: A susceptibilidade à ocorrência de movimentos de massa é
diretamente proporcional ao aumento da declividade da encosta.

•

Características Geológico-Geotécnicas do terreno: A estabilidade das
encostas é condicionada também pelas características estruturais e de
resistência dos diferentes tipos de rocha e solo.

•

Vegetação: A vegetação favorece a estabilidade através do reforço
mecânico (raízes) e redistribuição da água, diminuindo e retardando a
sua infiltração no terreno e protegendo contra a erosão.

• Características climáticas da região: A distribuição das chuvas, regime
das águas subterrâneas e as características de insolação são
potencializadores dos movimentos gravitacionais de massa.
•

Lençol freático: A profundidade do nível d´água influencia a menor ou
maior susceptibilidade ao escorregamento.

•

Ação humana: O homem realiza intervenções no meio físico e modifica o
equilíbrio das encostas, provocando sua instabilização.
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Segundo Vital (2006), os principais fatores e causas da erosão costeira
observados no Rio Grande do Norte seriam relacionados a:
•

Dinâmica da circulação costeira;

•

Evolução holocênica da planície costeira;

•

Suprimento sedimentar ineficiente;

•

Construção de estruturas de concreto perpendiculares a linha de costa;

•

Fatores tectônicos.

3.3. CLIMA
A enorme extensão territorial da Região Nordeste, o relevo constituído
de amplas planícies (baixadas litorâneas), vales baixos geralmente inferiores a
500m, entre superfícies que se elevam a cotas de 800m na Borborema,
Araripe, Ibiapaba e de 1200m na Diamantina, somados à conjunção de
diferentes sistemas de circulação atmosférica, tornam a climatologia desta
Região uma das mais complexas do mundo. (Nimer, 1989).
Esta complexidade não se traduz em grandes diferenciações térmicas,
mas reflete-se em uma extraordinária variedade climática, do ponto de vista da
pluviosidade, sem igual em outras Regiões do Brasil. (Nimer Op. Cit.).

Segundo Amaral (2001), o clima é responsável pelo conjunto de
alterações superficiais, no espaço e no tempo, que modelam o relevo,
transformando-o gradativamente de forma que seja estabelecida sempre uma
relação de equilíbrio dinâmico entre as formas e os processos externos. Os
ventos que formam as dunas, que geram as correntes costeiras ou empurram
as ondas contra o litoral, as chuvas e as variações na temperatura, são os
principais responsáveis pelo comportamento da cobertura vegetal, que ora fixa,
ora altera o percurso dos sedimentos, que promove desagregação física ou a
decomposição química das rochas. Estes são alguns exemplos evidentes de
como o clima é um elemento fundamental no entendimento da evolução
geológica recente de uma dada região.
O litoral oriental do Nordeste recebe ao longo de todo o ano uma
influência estável e moderadora dos ventos alísios, que sopram do oceano e
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auxiliam na manutenção de temperaturas médias anuais entre 24 e 26oC, mais
amenas em relação ao interior nordestino. (Nimer, 1989).
Segundo Nimer Op. Cit. o clima regional é classificado como tropicalquente, úmido e sub-úmido, sendo que na costa do Rio Grande do Norte as
taxas médias anuais de precipitação podem ser inferiores a 750mm no litoral
setentrional, enquanto no litoral oriental estas podem atingir valores de
1000mm e na porção sul, onde localiza-se Tibau do Sul, pode superar valores
de 1500mm. As máximas pluviométricas ocorrem nos meses de outono ou
inverno, e as mínimas nos meses de primavera e verão, o que significa que as
máximas coincidem com a época do ano em que os dias são mais curtos que
as noites.
O clima da região de Tibau do Sul caracteriza-se como sub-úmido, com
temperatura média anual de 25,7o centígrados e umidade média relativa de
74% (Severo, 2005). Segundo dados fornecidos pela EMPARN (Empresa de
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) a partir da Estação
Pluviométrica de Tibau do Sul, a taxa pluviométrica média, medida em um
intervalo de 14 anos (Entre 1992 e 2006) foi de 1335,6mm anuais, com as
maiores taxas registradas em períodos compreendidos entre os meses de
Março e Agosto e picos localizados entre Abril e Julho.
A maior taxa pluviométrica registrada para a região, neste período de 14
anos, foi no mês de Junho de 1994 com 1103mm, seguido do mês de Maio de
2005 com uma taxa de 600mm. Os meses menos chuvosos vão de Outubro à
Dezembro, com médias mensais entre 4,8 e 15,8mm. O ano mais chuvoso do
intervalo foi 1996 com 1605mm e o menos chuvoso 1999 com 818mm. Na
figura 3.9. observa-se a média de pluviosidade mensal de Janeiro de 1992 à
Dezembro de 2006, dados fornecidos pela EMPARN.
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3.4. VEGETAÇÃO
A região sul do litoral do Rio Grande do Norte apresenta algumas áreas
bém resquícios
recobertas por vegetação de Restinga, Cerrado, Caatinga e tamb
2), a floresta de
de cobertura vegetal de Mata-Atlântica. Segundo Cestaro (2002
a
que se estende do Rio de Janeiro
J
ao Rio
terras baixas e solos arenosos
Grande do Norte, constitui-se basicamente de florestas de restinga e florestas
de tabuleiro.
Conceitualmente as florestas de restinga se desenvolvvem sobre as
areias marinhas Holocê
ênicas, enquanto as florestas de tabule
eiros, sobre os
solos derivados de roch
has sedimentares da Formação Barreira
as, depositadas
no período Terciário e com
c
alto teor de argilas (Rizzini, 1979 apud Cestaro,
2002).
A área estudada da zona costeira do município de Tibau
u do Sul possui
al e também cobertura implantada ou re
eflorestamentos
cobertura vegetal natura
mistos com espécies nattivas e exóticas.
A cobertura natura
al recobre as dunas primárias junto às prraias, com uma
vegetação esparsa, própria deste ambiente, como gramíneas e leguminosas
ão localizada no sopé das falésias pod
de-se encontrar
(Figura 3.10.a). Na regiã
uma vegetação mais densa, provavelmente devido ao acúmulo de
d material, de
água das chuvas e pro
oteção proporcionada pela própria faléssia. Nesta área
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encontra-se uma vegetação de restinga, com presença de cajueiros e
leguminosas (Figura 3.10.b). Algumas áreas de falésia possuem também este
tipo de vegetação recobrindo sua face e suas bordas. Na porção superior das
falésias (Tabuleiro Costeiro) pode-se encontrar vegetação de restinga e em
áreas protegidas resquícios de Mata-Atlântica (Figura 3.10.c). Nas grandes
dunas parabólicas que recobrem o Tabuleiro Costeiro em forma de blow-out,
encontra-se uma vegetação arbustiva de pequeno porte em sua porção
exposta à ação dos ventos, e na zona protegida, atrás do campo de dunas
podem ser encontrados também remanescentes de Mata-Atlântica juntamente
com exemplares de Mata de Cerrado e de Caatinga (Figura 3.10.d).

a

b

c

d

Figura 3.10. a) Vegetação encontrada em dunas primárias, próximas à praia; b) Vegetação
encontrada na base das falésias; c) Vegetação que recobre os Tabuleiros Costeiros, junto às
falésias; d) Vegetação das Dunas que recobrem a superfície dos Tabuleiros Costeiros.

Em geral, cobertura vegetal em escarpas inconsolidadas é um bom
indicador de estabilidade e baixo potencial de risco. Vegetação na ou próxima a
linha de costa pode ser considerada incomoda quando obstrui a visão para o
oceano, entretanto, a vegetação natural é extremamente importante e deve ser
conservada. A presença de vegetação rasteira arbustiva e árvores na região
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anterior à praia, sugere baixo potencial erosivo e infreqüente intrusão de água
do mar. Cobertura vegetal bem desenvolvida também representa uma
importante proteção contra o vento, além de apreender sedimentos em
períodos de chuva, reduzindo o potencial erosivo. (Bush et. al., 1999).

3.5. PROCESSOS COSTEIROS

3.5.1. Ondas
Segundo Davis & FitzgGerald (2004), as ondas são um dos fatores mais
importantes no desenvolvimento da zona costeira, elas movem sedimentos
diretamente ou através da geração de correntes. A sua atividade pode causar
erosão e também transportar sedimentos costeiros. As características básicas
dos mecanismos que regem as ondas já são definidas, porém vários aspectos
referentes à interação entre água-sedimento ainda não são compreendidos.
As ondas, quando chegam a zonas rasas, são influenciadas pelo fundo
por feições naturais ou estruturas produzidas pelo homem, sofrendo mudanças
em sua direção de propagação e distribuição de energia. Isto ocorre devido a
três efeitos: refração, difração e reflexão (Davis & Fitzgerald, Op Cit).
A modelagem do litoral do Rio Grande do Norte esteve sempre
subordinada a um controle tectônico mais acentuado, associado a um regime
climático gerador de um padrão de ventos e ondas praticamente unidirecionais,
do quadrante SE, e transporte litorâneo de sul para norte. (Diniz & Dominguez,
1999).

3.5.2. Marés

Os ambientes costeiros podem ser classificados quanto à maré,
utilizando a classificação de marés de Davies (1964), segundo a qual
ambientes com marés de altura menor que 2 m, são classificados como de
micromarés, entre 2 e 4 m, mesomarés, e maiores que 4 m macromarés. Davis
& Hayes (1984) classificam os ambientes costeiros considerando a atuação
relativa entre ondas e marés (Figura 3.11).
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Figura 3.11. Diagrama de classificação de costas, baseado na importância relativa da altura de
maré e da altura das ondas (Davis & Hayes, 1984).

3.5.3. Ventos

O litoral do Rio Grande do Norte possui dois regimes de ventos distintos,
de acordo com a orientação da costa. Na costa leste ou litoral oriental, que vai
da divisa com o Estado da Paraíba até o Município de Touros, orientação
aproximadamente norte-sul, temos um regime de ventos atingindo a costa com
direções predominantemente leste e sudeste, já na costa norte ou litoral
setentrional, temos a presença dos ventos alísios atingindo a costa mais
fortemente e atuando com uma direção predominantemente nordeste. (Vital,
2006).

Segundo Severo (2005), os ventos predominantes na costa leste

possuem uma velocidade média de 3,8m/s.
Os ventos predominantes entre Natal/RN e João Pessoa/PB são
provenientes de sudeste, sendo que na região de Natal foram observados
ventos fortes, entre 3,8 e 5,4m/s, contra um intervalo entre 1,9 e 2,4m/s em
João Pessoa (Amaral, 2001).
Segundo Cunha (2004), no litoral leste do Rio Grande do Norte sopram
ventos predominantemente de sudeste durante grande parte do ano, seguido
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pelos ventos de leste. Em Janeiro e Fevereiro predominam os ventos
leste/sudeste e secundariamente de leste. Em março temos um predomínio dos
ventos

leste/sudeste,

mas

a

componente

sudeste

também

contribui

significativamente.
Cunha, 2005 Op. Cit., verificou que existe uma tendência à diminuição
da velocidade dos ventos quando sua proveniência afasta-se do intervalo entre
os azimutes 80 e 120.

3.5.4. Deriva Litorânea e Correntes Marinhas

A circulação superficial do Atlântico tropical é delimitada pelas zonas
equatoriais dos hemisférios norte e sul, giros subtropicais, incluindo as
correntes sul e norte equatoriais que alimentam para oeste as correntes do
Brasil e do Golfo. Quebrando esta simetria, a corrente sul equatorial (SEC) flui
para oeste em direção à costa brasileira onde se bifurca em duas correntes
principais, a corrente norte do Brasil (NBC) para o norte, e na corrente do Brasil
para o sul. A partir de sua origem na bifurcação com a SEC, a NBC flui em
direção ao norte ao longo da costa brasileira, aumentando continuamente o seu
transporte pela entrada das águas provenientes da SEC no sul. A NBC iniciase próxima a costa dos Estados de Pernambuco e Alagoas, fluindo em direção
a norte e ao chegar à posição aproximada de 7°N e 48°W sofre uma mudança
de curso para leste, juntando-se à contracorrente norte equatorial (NECC).
(Lumpkin & Garzoli, 2005).
O processo de transporte sedimentar é bastante importante, sendo o
mecanismo intrínseco entre a topografia local e a dinâmica de fluidos (Cowell &
Thom, 1994).
Quando as ondas quebram na linha de costa (praia) com um
determinado ângulo, elas produzem o movimento dos sedimentos praiais ao
longo da costa. Este processo denomina-se deriva litorânea de sedimentos.
Fatores como o ângulo de incidência das ondas, o seu tamanho, a batimetria
local e o tipo de sedimento a ser transportado, influenciam na magnitude do
transporte a ser desempenhado pela deriva litorânea de sedimentos, que pode
carrear sedimentos ao longo de quilômetros paralelamente a linha de costa
(Komar, 1983; Davis & Fitzgerald, 2004).
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Segundo Komar Op. Cit., quando a incidência de ondas ocorre
paralelamente a praia, as correntes dominantes próximas a costa são na forma
de células de correntes de retorno (α = 0o), sendo α, o ângulo de incidência das
ondas em relação à praia. Já no outro extremo quando as ondas incidem em
um ângulo significativo (α > 5o), produzem uma corrente contínua ao longo da
costa, com direção de acordo com o ângulo de incidência destas ondas.
Geralmente a circulação se dá com baixo ângulo de incidência de ondas, onde
os aspectos dos dois casos citados acima ocorrem de forma combinada.
As correntes das células de circulação podem rearranjar os sedimentos
da praia. Por exemplo: as correntes de retorno podem transportar sedimentos
desde a praia até a parte posterior a zona de quebra de ondas (zona de costa
afora), e formar pequenos embaiamentos, na zona da face da praia, chamados
cúspides praiais.
As correntes costeiras podem ser estimadas indiretamente, a partir do
conhecimento da direção dos ventos superficiais e da observação da
orientação geral e dos indicadores geomórficos na linha de costa (Baías em
forma de (ζ) orientadas de forma curvada em suas porções sul e retilínia à
norte, penínsulas arenosas, ou acumulação de sedimentos no sul de
desembocaduras). Portanto é possível inferir que a corrente de deriva litorânea
na costa leste do Rio Grande do Norte se dá no sentido de sul para norte.
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CAPÍTULO 4. MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO E GEOAMBIENTAL
4.1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos para o
mapeamento geoambiental das praias estudadas. Nesta fase buscou-se
realizar o mapeamento geomorfológico e geoambiental. Com a fusão dos tipos
de vegetação e formas de ocupação no mapa geomorfológico, foram
elaborados mapas geoambientais para a área de estudo. O mapeamento de
cada praia teve como objetivo a identificação de locais que apontam maior e
menor grau de risco à erosão costeira.

Através do mapeamento geomorfológico, foi possível observar feições
que sugerem áreas susceptíveis à erosão, como zonas sem proteção natural
de dunas, terraços marinhos, ou arenitos (de praia e ferruginosos), áreas com
presença de ravinamentos e trechos onde as falésias encontravam-se vivas, ou
seja, representando o início do perfil praial, em contato direto com a ação do
mar.

Na

formulação

dos

mapas

geoambientais,

uniu-se

às

feições

geomorfológicas mapeadas, outros indicadores que influenciam na erosão
costeira, como: áreas sem cobertura vegetal, expostas à lixiviação, áreas com
cobertura de vegetação exótica e áreas com cobertura vegetal nativa, além de
zonas com diferentes tipos de ocupação, turística (ocupação de maior porte) e
residencial (ocupação de porte menor), densa ou esparsa.

4.2. MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO E GEOAMBIENTAL

Os mapas geomorfológicos e geoambientais das praias do Madeiro,
Curral e Pipa são apresentados nas figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6
respectivamente:
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Figura 4.1. Mapa Geomorfológico para a Praia do Madeiro.
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Figura 4.2. Mapa Geomorfológico para Praia do Curral.
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Figura 4.3. Mapa Geomorfológico para a Praia de Pipa
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Figura 4.4. Mapa Geoambiental para a Praia do Madeiro.
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Figura 4.5. Mapa Geoambiental para a Praia do Curral.
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Figura 4.6. Mapa Geoambiental para a Praia de Pipa.
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4.2.1. Discussão

4.2.1.1. Praia do Madeiro

Na ponta sul a vegetação natural recobre o tabuleiro costeiro e as
falésias íngremes apresentam arenitos em sua base. A enseada inicia-se no
sul, local resistente da costa, com grande presença de arenitos ferruginosos
depositados na base e submersos em frente à ponta. Os arenitos representam
uma importante feição natural para proteção da costa reduzindo o efeito
erosivo das ondas. Neste trecho a erosão ocorre de forma mais intensa,
observada na presença de blocos provenientes de queda do material das
falésias vivas e de vegetação das porções superiores das falésias para a praia,
figura 4.7. A falésia apresenta-se recoberta por vegetação nativa em todo o
restante da praia.

Figura 4.7. Extremo sul da Praia do Madeiro, presença de blocos provenientes da falésia no
perfil da praia.

No trecho sul o terraço marinho vai estreitando, até desaparecer a cerca
de 200 metros do fim da praia, expondo a falésia à ação erosiva do mar.
A cobertura vegetal do tabuleiro costeiro, das falésias e de sua base, e
recobrindo o terraço marinho é bastante densa, variando apenas o tipo (natural
ou exótica). A praia encontra-se praticamente virgem, com apenas dois bares,
um no estremo norte e outro no sul, que servem de apoio aos hotéis
localizados acima das falésias.
Em alguns locais ao norte não há cobertura vegetal, observando-se
ravinamentos na borda das falésias.
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O extremo sul apresenta vegetação nativa, onde se localiza o Santuário
Ecológico de Pipa, porém apesar da preservação da vegetação, é um local que
apresenta evidências de erosão, com queda de blocos e de vegetação do topo
das falésias na praia adjacente. Figuras 4.7 e 4.8.

Figura 4.8. Queda de material do topo da falésia no sul da praia do madeiro, com atividade
turística na base.

Aproximadamente 250m após o início da praia no sentido sul-norte
inicia-se o depósito de base na falésia e terraço marinho, bastante estreito até
onde se localiza um bar. A partir daí o terraço aumenta sua largura em direção
ao norte da praia, de aproximadamente 5m nas proximidades do bar a
aproximadamente 30m no setor norte da praia, onde outro bar está construído
sobre esse depósito, funcionando também como apoio de outro hotel no topo
da falésia.
Na região central da praia foram reportados vários pontos de erosão
com queda de lineamentos de coqueiros que se localizavam sobre o terraço.
De acordo com informações de moradores locais havia 3 a 4 fileiras de
coqueiros à frente do lineamento atual, indicando a retração da linha de costa
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nesta área, que coincide com a escarpa formada em períodos de tempestade.
A presença de ravinamentos não é observada nesta área, porém o terraço
marinho que precede as falésias encontra-se mais estreito, variando de 10 a 15
metros de largura e apresentando pontos em erosão, notificados pela queda de
linhas de coqueiros na praia, Figura 4.9.

Figura 4.9. Linha de coqueiral em queda no trecho central da praia do Madeiro.

Os lineamentos de coqueiros plantados ao longo do terraço marinho, no
trecho central, representam um importante registro para verificação do recuo da
linha de costa ao longo do tempo.

Os ravinamentos no topo das falésias foram mapeados apenas no setor
norte devido à dificuldade de se observar este processo nas demais áreas da
praia com vegetação nativa densa próxima as bordas. Neste trecho nota-se a
presença de terraço marinho à frente das falésias, com cerca de 30m de
largura. O terraço marinho em alguns pontos apresenta pequena escarpa
erosiva, Figura 4.10. Porém no extremo norte da praia não é encontrada esta
escarpa.

A inclinação da falésia é alta, porém maior no extremo sul, onde se
encontra viva. A praia é bastante preservada, com poucas edificações
próximas e apenas estruturas de contenção no bar localizado no setor sul, com
sacos de areia e muro de madeira. Em períodos de tempestade as ondas
atingem estas estruturas.
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A praia é limitada pela Ponta do Madeiro, que possui topo desprotegido
“chapadão” com ravinamentos e sua base por vezes sofre erosão. Arenitos
ferruginosos emersos e submersos protegem esta Ponta. Figura 4.11.
O início da praia de cacimbinhas, setor sul, possui proteção natural de
arenitos ferruginosos, dunas na base das falésias e um largo terraço marinho,
além de contar com vegetação nativa recobrindo as falésias e o tabuleiro
costeiro.

Figura 4.10. Trecho Norte da Praia do Madeiro, terraço marinho com pequena escarpa erosiva.
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Figura 4.11. Ponta do Madeiro.

A praia do Madeiro é relativamente protegida, (exceto no setor sul) com
risco baixo à erosão devido principalmente a pouca ocupação, porém
apresenta pontos de erosão que sugerem taxas de retração elevadas ao longo
do tempo e aumento do risco caso a ocupação na praia sofra adensamento.

4.2.1.2. Praia do Curral

A praia do Curral é limitada a sudeste pela Ponta do Canto, com
enrocamento composto por arenitos ferruginosos depositados na base e
submersos. Neste local a falésia é viva, com queda de blocos freqüente. A
vegetação nativa recobre o topo e em alguns locais a face das falésias por toda
a extensão da praia, que é uma praia virgem com ocupação apenas no
extremo sul onde há um hotel localizado próximo a borda da falésia. O topo das
falésias da praia do Curral faz parte do santuário ecológico de pipa, uma área
de preservação.
Como na praia do Madeiro, o início da praia do Curral é protegido e do
centro para nordeste, desprotegido. As falésias apresentam-se vivas ao longo
da praia, exceto em uma pequena área no centro e no extremo nordeste, onde
existe a proteção de um estreito terraço marinho, com aproximadamente 3 a 4
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metros de largura. Na porção sudeste e central ocorrem pontos em erosão e
ravinamento esparsos, com queda de material mais freqüente no extremo
sudeste.
Na porção Noroeste, as falésias vivas possuem base resistente e o topo
recoberto por dunas em blow-out com orientação de migração em direção ao
interior.
Na praia do Curral observa-se padrão semelhante à praia do Madeiro,
com presença de proteção natural às falésias, por terraço marinho no trecho
noroeste e ausência de proteção natural no trecho sudeste, porém o terraço
marinho encontra-se mais estreito e restrito ao trecho noroeste, que também
apresenta as dunas recobrindo a porção superior das falésias (dunas em blowout) figura 4.12. Este recobrimento por sedimentos arenosos impede a
observação de estruturas erosivas na borda das falésias.

Figura 4.12. Dunas em blow-out recobrindo a porção superior das falésias no setor noroeste da
praia do curral.

O trecho central da praia apresenta falésias vivas com alto ângulo de
inclinação, porém são observados poucos pontos em erosão e ravinamentos.
Em contrapartida o extremo sudeste apresenta vários pontos em erosão.
Neste trecho as falésias também se apresentam vivas com alto ângulo de
inclinação e a queda de material das falésias é freqüente. Figura 4.13.
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Figura 4.13. Trecho com diversas evidências de erosão de material das falésias, extremo
sudeste da praia do Curral.

A praia do Curral é uma praia deserta com vegetação nativa no topo das
falésias e na área de tabuleiro costeiro adjacente. Possui apenas ocupação no
topo das falésias do extremo sudeste.
No extremo noroeste da praia o terraço marinho encontra-se coberto por
vegetação nativa rasteira e dois pinheiros (vegetação exótica). A face da falésia
não possui cobertura vegetal e o topo é recoberto por dunas em blow-out, com
vegetação na parte superior e na região posterior à duna (ante-duna). Figura
4.12.

Na porção central a falésia encontra-se recoberta por vegetação densa
no topo e esparsa ao longo de sua face. Em alguns trechos ocorre terraço
marinho vegetado, porém na maior parte a falésia encontra-se viva. Este
também é o trecho onde a estrada passa mais próxima da borda da falésia.
Figuras 4.14. e 4.5.
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Figura 4.14. Porção central da praia do Curral.

No trecho sudeste a falésia encontra-se parcialmente recoberta por
vegetação e no extremo sudeste da praia encontra-se um hotel próximo à
borda da falésia. Figura 4.15.

Figura 4.15. Ponta do Canto, extremo sudeste da praia do Curral, ocupação no topo
da falésia, escondida pela vegetação nativa.
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Na praia do Curral o risco da erosão costeira atingir construções é muito
baixo. Apenas o hotel no extremo sul e a rodovia que passa próxima a borda
da falésia na porção central poderiam tem perdas. Porém como ao longo da
maior parte da praia as falésias são vivas e nos setores sul e central há
ocorrência de processos erosivos e ravinamentos, o que indica taxas de
retração, deve-se ter cuidados ao implantar infra-estruturas próximas a estas
áreas.
4.2.1.3. Praia de Pipa
A praia de Pipa apresenta arenitos intermareais ao longo de toda a sua
extensão. São arenitos ferruginosos e beach-rocks, com maior adensamento
na porção Leste, onde os beach-rocks formam uma plataforma plana e larga,
com fragmentos de arenitos ferruginosos esparsos sobre os mesmos. O limite
da praia ao Leste é a ponta do Cabo Verde com falésias em ângulo menor e
mais largas em relação ao restante da região. Ainda no setor Leste da praia
pode-se observar um terraço marinho, ou depósito de tálus largo, com cerca de
30 a 60 metros de extensão, porém completamente ocupado, e falésias
recuadas. Ocorrem vários pontos com evidencias erosionais nesta área da
praia, principalmente devido à grande presença de estruturas de contenção em
frente às construções. As estruturas implantadas vão desde muros de concreto
e gabiões de pedra, a sacos de areia. Em períodos de marés de sizígia é
comum as ondas quebrarem sobre estas estruturas.

Áreas com vegetação nativa e exótica ocorrem apenas no extremo Leste
e no setor oeste da praia. A área central, com maior ocupação, não apresenta
vegetação significativa.

No centro da praia os beach-rocks intercalam-se com os arenitos
ferruginosos, reduzindo a proteção natural. O terraço marinho onde se encontra
o vilarejo de Pipa deixa de existir e a falésia apresenta-se exposta, sem
proteção. Do centro para o oeste da praia os pontos erosivos são freqüentes,
com evidências de queda de estruturas construídas como escadas, muros e
mesmo queda de material natural das falésias.
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No setor oeste não são observados beach-rocks, porém os arenitos
ferruginosos continuam freqüentes na zona intermareal. Neste setor a
vegetação natural impossibilita a visualização de ravinamentos.
A praia de Pipa de acordo com os geoindicadores mapeados, apresenta
características de moderado a elevado risco à erosão, apesar da ocorrência de
estruturas de proteção natural como os arenitos. Em marés de sizígia, os
arenitos não são suficientes para impedir o avanço do mar até o início do perfil
praial, que em vários pontos desta praia, encontra-se ocupado por construções
e estruturas rígidas.
A praia de Pipa é uma praia semi-protegida por arenitos de praia e
ferruginosos, emersos durante a maré baixa e submersos nas marés altas.
Apesar da diminuição da energia das ondas na praia pela presença destes
corpos rochosos intermareais, apresenta diversos pontos que evidenciam a
erosão costeira. Figura 4.16.

Figura 4.16. Estruturas de contenção ao avanço do mar, dispostas na praia de Pipa.

Segundo Pinheiro et. al. (2005), a implantação de obras fixas para
controle da erosão, causa impactos negativos na atividade turística de praias
do litoral cearense. O declínio na qualidade turística regional, ocasionado por
estas obras deflagrou uma série de problemas sociais para as comunidades
desta região.
Projetos

de

engenharia

costeira

representam

indicadores

de

instabilidade da linha de costa, pois têm a intenção de proteger as construções
da erosão. A presença de estruturas de engenharia rígidas ou implantação de
dunas artificiais ou engordamento praial, representam claro indicador de
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problemas do passado ou presente, e prováveis indicadores de problemas
futuros no local. Escarpas sem cobertura na região anterior à praia indicam
recente erosão por ondas. Praias sem dunas ou vegetação estável, com lama,
turfa ou raízes de árvores expostas, constituem-se em praias erosionais de alto
risco. Bush, et. al. (1999).
No trecho oeste da praia as falésias encontram-se vivas, com algumas
áreas desprotegidas, pois os arenitos intermareais encontram-se distribuídos
de forma esparsa. Neste ponto é freqüente a queda de material das falésias.
Figura 4.17.

Figura 4.17. Queda de material das falésias no trecho Oeste da praia de Pipa.

No trecho central as falésias começam a se interiorizar, porém as
evidências de erosão continuam freqüentes, corroboradas pelas obras de
contenção. Figura 4.16.
Na parte leste da praia de Pipa os arenitos de praia e ferruginosos
apresentam-se de forma contínua, formando uma plataforma quase plana,
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visível nas marés baixas. As falésias encontram-se recuadas, porém a erosão
costeira é também evidenciada no trecho por obras de contenção. Figura 4.18.

Figura 4.18. Rochas colocadas para proteção de calçadão no trecho leste da praia de Pipa.

Na praia de Pipa observa-se vegetação nativa no trecho oeste, junto à
borda da falésia e vegetação exótica logo em seguida, em direção ao interior,
relacionadas às estruturas turísticas e residenciais localizadas nesta área.
Na porção leste a urbanização é menos densa, porém da mesma forma,
próxima ao perfil praial e intercalada com áreas de vegetação exótica e nativa.
Figura 4.18.
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4.3. CONCLUSÃO.
•

Praia do Madeiro:
Possui poucas construções. Os pontos erosionais são encontrados com
maior freqüência no extremo sul, devido à presença de falésia viva e
queda constante de material. O trecho central da praia também
apresenta locais com erosão, evidenciados pela queda de coqueiros
existentes sobre o terraço marinho, que forma uma escarpa no início do
perfil praial. O trecho norte da praia não apresenta evidências de erosão
próximas ao perfil praial, existindo apenas ravinamentos na borda das
falésias.

•

Praia do Curral:
Praticamente deserta, sem construções próximas à praia, exceto o hotel
implantado na borda da falésia no extremo sul, apresenta pontos
erosionais e ravinamentos apenas nas porções sudeste e central, com
maior freqüência à sudeste. No trecho noroeste da praia a ausência de
pontos erosionais, e a presença de terraço marinho na base da falésia,
pressupõem um perfil de baixo risco à erosão.

•

Praia de Pipa:
A grande presença de arenitos intermareais (beach-rocks e arenitos
ferruginosos) auxilia na redução do impacto das ondas, porém a elevada
taxa de ocupação próxima e sobre o perfil praial de Pipa, faz com que o
risco à erosão seja potencializado. Evidências de erosão são comuns ao
longo de toda a praia, com estruturas fixas para contenção das ondas
dispostas à frente das construções, e queda de material das falésias
vivas nas áreas sem construções. A ausência de vegetação e a
impermeabilização do solo na área urbana da praia contribuem para a
erosão praial.
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE MORFODINÂMICA
5.1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos para a análise
morfodinâmica das praias estudadas.
Na análise buscou-se realizar o levantamento das características físicas
e morfológicas, a análise granulométrica dos sedimentos das praias e por fim a
análise dos parâmetros morfodinâmicos para gerar uma tabela de risco à
erosão por setor praial.
As características físicas das praias foram observadas a partir de visitas
periódicas ao local e preenchimento da planilha de campo (ANEXO 1). Os
levantamentos morfológicos foram realizados com o auxílio do equipamento
DGPS ao longo de um período de um ano, buscando realizar levantamentos de
amostragem da linha de costa das praias (dois levantamentos em cada praia) e
dos perfís praiais (três levantamentos em doze perfis na praia do Madeiro, seis
na do Curral e cinco na praia de Pipa).
Para a análise granulométrica foram coletados sedimentos de setores
dos perfis praiais (berma, face de praia e estirâncio), sendo estes sedimentos
tratados e analisados estatisticamente (ANEXO 3).

Os parâmetros morfodinâmicos foram definidos através da metodologia
proposta por Short (2006), em que considera diferentes padrões de dinamismo
em praias com características favoráveis e desfavoráveis a perfis erosivos.

Os dados foram compilados e geraram uma tabela, adaptada do método
para análise de riscos costeiros proposta por Benedet, et. al. (2004).

5.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DAS PRAIAS

As características morfológicas das praias foram descritas a partir da
leitura das planilhas de campo (ANEXO 1), dispostas na Tabela 5.1.
Nesta leitura as praias foram compartimentalizadas em três setores, de
acordo com a localização espacial. A praia do Madeiro foi setorizada em
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Madeiro Norte, Central e Sul, a praia do Curral em Curral Norte, Central e Sul e
a praia de Pipa em Pipa Oeste, Central e Leste.
Tabela 5.1. Compilação da leitura das planilhas de campo nos setores das praias analisadas.
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5.2.1. Praia do Madeiro

A praia do Madeiro localiza-se entre as coordenadas métricas UTM
(271200E – 9311750N; 270300E – 9312700N), possui um comprimento
aproximado de 1300m e uma largura variável de 40-50m na porção Norte para
25-35m na porção sul na maré média. A orientação da praia é (N-NW – S-SE)
recebendo energia direta das ondas de profundidade do centro da praia para o
norte. A porção sul é protegida pela Ponta do Madeiro, formando a enseada do
Madeiro.
A praia é limitada a norte pela Ponta do Madeirinho e a sul pela Ponta do
Madeiro.
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O ambiente costeiro que precede a praia do Madeiro, apresentam a
quebra da superfície dos tabuleiros costeiros em forma de falésia recuada e
vegetada, sucedida por terraço marinho formado por composição de
sedimentos arenosos e da própria falésia. No setor sul é notada a presença de
falésia viva e vegetada, figura 5.1.
Quanto ao regime de ondas a altura de quebra de ondas na
arrebentação (Hb) varia de forma crescente no sentido sul para norte, sendo a
(Hbm) no sul de 0,4m e no norte de 0,9m. A média do período de ondas para a
praia ao longo de 1 ano de levantamentos foi de Τ = 7,88s.
Na avaliação das características físicas, notou-se a elevação da energia
das ondas, e o aumento na declividade do perfil e na granulometria dos
sedimentos, no sub-ambiente estirâncio, da porção sul para norte.

Figura 5.1. Praia do Madeiro

5.2.2. Praia do Curral

A Praia do Curral localiza-se entre as coordenadas métricas (272500E –
9311250N; 271450E – 9311750N), possui um comprimento aproximado de
1140m e é limitada por Pontas em suas extremidades. A praia possui
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orientação (noroeste – sudeste) e recebe energia das ondas de profundidade
no centro e norte. O sul é protegido.
Precedendo os perfis praiais encontra-se falésia viva desprovida de
vegetação com dunas parabólicas de blow-out recobrindo a superfície dos
tabuleiros em grande parte da praia. Apenas no extremo norte a falésia
encontra-se recuada e no extremo sul ela não é recoberta por dunas e sim por
vegetação. Figura 5.2.
Com relação ao regime de ondas a altura de quebra de ondas na
arrebentação (Hb) variou de forma semelhante à praia do Madeiro, de forma
crescente no sentido sul para norte, sendo a (Hbm) no sul de 0,38m e no norte
de 0,9m. A média do período de ondas para a praia ao longo de 1 ano de
levantamentos foi de Τ = 8,19s.
Na avaliação das características físicas foi observado no sub-ambiente
estirâncio, a elevação da energia das ondas e o aumento na angulosidade do
perfil e na granulometria dos sedimentos, da porção sul para norte, como na
praia do Madeiro. No centro da praia também se observou pequenos
lineamentos de beach-rocks, somente aparentes na maré-baixa de sizígia.

Figura 5.2. Praia do Curral

ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽͬWW''ͬh&ZE'ƵŝůŚĞƌŵĞ͘^͘WŝĞƌƌŝ

87

Capítulo 5 – Análise Morfodinâmica

5.2.3. Praia de Pipa

A praia de Pipa localiza-se nas coordenadas métricas (273250E –
9311300N; 273800E – 9311400N), possui comprimento aproximado de 800m,
sendo limitada por Pontas em suas extremidades.
A praia de Pipa possui orientação (leste-oeste) e é protegida da ação
das ondas de mar profundo devido à presença de rochas localizadas em sua
porção intermareal (beach-rocks e arenitos ferruginosos da Formação
Barreiras). Por ser uma praia com dinâmica dominada pela presença de rochas
intermareais as classificações a partir dos parâmetros Ω e RTR são
desconsideradas para a análise.
Nos setores leste e central, a praia de Pipa é urbanizada (Vila de Pipa),
sendo as construções dispostas na porção imediatamente anterior ao perfil
praial e em alguns casos no próprio perfil. Figura 5.3.

Figura 5.3. Casas no perfil praial de Pipa.

No setor oeste o perfil praial encontra a falésia viva e é desprovido de
pós-praia ou berma, favorecendo a erosão marinha. No topo destas falésias
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encontram-se alguns empreendimentos e infra-estruturas que freqüentemente
necessitam de reparos devido ao desbarrancamento de material da falésia.
A altura de quebra das ondas na arrebentação (Hb) não variou muito ao
longo da praia, e apresentou-se relativamente baixa devido à barreira física das
rochas intermareais, que dissipam a maior parte da energia das ondas. A (Hbm)
da praia de Pipa variou de 0,27 a 0,4m. A média do período de ondas para a
praia ao longo de 1 ano de levantamentos foi de Τ = 8,19s.
A zona de surfe nos setores central e leste localiza-se após a plataforma
rochosa na maré baixa, e apresenta-se relativamente estreita, porém na maré
alta ela inicia-se na plataforma rochosa (submersa devido à maré) e se estende
até a face de praia, com ondas atingindo o início do perfil, que por vezes é
limitado pela presença de áreas urbanizadas, como (calçadão, muros de
proteção de casas e construções de apoio ao turismo). No setor oeste as
rochas intermareais encontram-se dispersas e a zona de surfe apresenta-se
com largura menos variável, porém em períodos de maré de sizígia o mar
atinge o início do perfil coincidente com falésia viva.

5.3. LEVANTAMENTO DOS PERFIS DE PRAIA E LINHA DE COSTA

O equipamento DGPS modelo Promark 2TM foi utilizado neste trabalho
para a aquisição de pontos controle, de perfis praiais e de linhas de costa das
praias analisadas em detalhe.
Os

pontos

controle

foram

adquiridos

para

a

realização

do

georreferenciamento do mosaico de fotografias aéreas. Para isto buscaram-se
pontos com bom espalhamento para melhor retificação das imagens.
Devido às incertezas relacionadas ao correto posicionamento de linhas
de costa em praias, para este estudo, a linha de costa adquirida coincidiu com
o início do perfil praial, ou seja, onde o perfil encontra algum obstáculo (falésia
viva, muros, enrocamentos, escarpa do terraço marinho, dunas primárias, linha
de vegetação).
Visando a análise da variação topográfica das praias ao longo do tempo,
foram coletados os perfis, sendo os mesmos distribuídos da seguinte forma: 12
na praia do Madeiro, 6 na praia do Curral e 5 na praia de Pipa, figura 5.4. Para
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a comparação entre os perfis de praia buscou-se identificar marcos para
referência de início de perfil e um espaçamento padronizado.

Figura 5.4. Mosaico das Praias do Madeiro Curral e Pipa, com os perfis onde foram coletadas
as amostras de sedimentos em amarelo.

Na praia do Madeiro os perfis foram numerados de 1 a 12, com
espaçamento de 50m entre os perfis 12 a 8 (Enseada do Madeiro) e de 200m
entre os perfis 7 a 1 (porção exposta da praia). Na praia do Curral os perfis
foram numerados de 1 a 6, com espaçamento de 50m entre o 1 e 2 (Enseada
dos Golfinhos) e de 150m entre os demais (porção exposta da praia). Em Pipa
os perfis foram numerados de 1 a 5, com espaçamento definido por marcos na
porção inicial dos perfis p.ex.: escada, quina de muro, poste.

Os levantamentos dos perfis e da linha de costa das praias analisadas
em detalhe foram realizados entre 1o de Abril de 2006 e 1o de Julho de 2007 e
o objetivo de cada trabalho de campo é descrito na tabela 5.2.
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Tabela 5.2. Descrição das atividades realizadas em cada levantamento de campo.

>ĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ
ϬϭͬϬϰͬϮϬϬϲ
ϬϯͬϬϲͬϮϬϬϲ
ϮϵͬϬϴͬϮϬϬϲ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϬϲ
ϬϵͬϭϮͬϮϬϬϲ
ϭϳͬϬϯͬϮϬϬϳ
ϭϴͬϬϯͬϮϬϬϳ
ϬϭͬϬϳͬϮϬϬϳ

>ĞŐĞŶĚĂ
WĞƌĨşƐ
>͘ŽƐƚĂ
W͘͘
>͘ŽƐƚĂΎ

WƌĂŝĂĚŽDĂĚĞŝƌŽ WƌĂŝĂĚŽƵƌƌĂů
WƌĂŝĂĚĞWŝƉĂ
WĞƌĨşƐн>͘ŽƐƚĂ WĞƌĨşƐн>͘ŽƐƚĂ



WĞƌĨşƐн>͘ŽƐƚĂ
W͘͘н>͘ŽƐƚĂΎ


WĞƌĨşƐн>͘ŽƐƚĂ



WĞƌĨşƐ
WĞƌĨşƐ

>͘ŽƐƚĂ
>͘ŽƐƚĂ
WĞƌĨşƐ



WĞƌĨşƐ
WĞƌĨşƐ






WĞƌĨşƐƉƌĂŝĂŝƐ;ϭϮͲDĂĚĞŝƌŽͬϲͲƵƌƌĂůͬϱͲWŝƉĂͿ
dŽŵĂĚĂĚĂůŝŶŚĂĚĞĐŽƐƚĂĚĂƉƌĂŝĂ 
WŽŶƚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƉĂƌĂŐĞŽƌƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĂƐŝŵĂŐĞŶƐ
WĞƌĚĂĚŽƐĚĂĚŽƐƉŽƌĨĂůƚĂĚĞƐŝŶĂů'W^

A partir dos três levantamentos realizados em cada perfil, os mesmos
foram dispostos juntos para comparação. Figuras 5.5, 5.6 e 5.7.
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Figura 5.5. Comparativo entre os perfis praiais da praia do Madeiro. Em azul perfil de
01/04/2006, em vermelho perfil de 23/09/2006 e em preto o perfil de 18/03/2007.
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Figura 5.6. Comparativo entre os perfis praiais da praia do Curral. Em azul perfil de 01/04/2006,
em vermelho perfil de 09/12/2006 e em preto o perfil de 01/07/2007.

Figura 5.7. Comparativo entre os perfis praiais da praia de Pipa. Em azul perfil de 03/06/2006,
em vermelho perfil de 09/12/2006 e em preto o perfil de 01/07/2007.

Para a praia do Madeiro, os perfis obtidos de números 12 e 1
demonstraram uma praia mais extensa e plana, enquanto os perfis
intermediários, de 2 a 11 uma praia mais curta e inclinada. Pequenas
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alterações no início do perfil sugerem movimentação de sedimentos da berma
ao longo da praia.
Nos perfis das praias do Curral e de Pipa, é visível o decréscimo da
extensão da praia de Sudeste para Noroeste ou Leste para Oeste, com perfis
bastante extensos e planos na porção Sudeste ou Leste das praias e perfis
curtos e inclinados no lado oposto. A praia de Pipa, por exemplo, apresentou
variação de largura de aproximadamente 175 metros no perfil 1 para
aproximadamente 32 metros no perfil 5.
Na praia do Curral a maior extensão dos perfis 1 e 2 em relação aos
demais, deve-se principalmente ao caráter dissipativo da porção Sudeste da
praia com ondulação sofrendo forte processo de refração ao encontrar o
embate da ponta no limite Sudeste da praia, adentrando na pequena enseada
com menor energia e maior número de quebras. Quanto mais à Noroeste a
praia desprotegida recebe maior energia das ondas e o perfil vai tomando
características de praia intermediária à reflectiva.
A presença contínua de beach-rocks e arenitos ferruginosos na porção
leste da praia de Pipa favorece uma extensa praia plana e rasa, conforme
demonstrado nos perfis 1 e 2. No perfil 3, local conhecido como portinho de
Pipa, a proteção por beach-rocks diminui, porém há presença de arenitos
ferruginosos na zona intermareal, formando um porto natural para as
embarcações pesqueiras e uma área protegida nas marés baixa e média.
A ausência de beach-rocks e a presença esparsa de arenitos
ferruginosos diminuem a proteção natural na área da praia, onde foram
tomados os perfis 4 e 5. Nesta área a praia recebe maior impacto das ondas,
apresentando-se bastante estreita e inclinada.

Observando-se os perfis 3, 5 e 8 obtidos para a praia do Madeiro, o perfil
4 da praia do Curral e os perfis 3 e 5 da praia de Pipa, percebe-se erros na
aquisição altimétrica, através do método DGPS. O erro altimétrico que segundo
o fabricante do equipamento deve ser de cerca de 10 cm mostrou-se muito
maior em alguns perfis, impossibilitando uma análise coerente.
A zona de sombra provocada pelas falésias na região é um sério
agravante para a tomada de dados com este tipo de equipamento em áreas
próximas a base de falésias. Muitas vezes mesmo com uma boa cobertura de
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satélites, a triangulação em equipamentos que capturam sinais de apenas um
canal (Dispositivos com aquisição L1) para altimetria não resultam em posições
confiáveis, mesmo após a correção diferencial a partir de uma base fixa com
coordenadas conhecidas. Desta forma, os perfis foram dispostos para simples
observação da variação na inclinação ao longo da praia, e para demonstrar a
falta de confiabilidade nos dados adquiridos com o equipamento utilizado.
Apesar da correção realizada pelo pós-processamento dos dados a
partir da base fixa do equipamento DGPS, encontrou-se uma grande variação
nos valores de cota (Z) para as áreas próximas ao início do perfil,
principalmente nos perfis 1-4 da praia do Curral e 12-8, 3-2 na praia do
madeiro. Esta variação não foi observada em campo e pode ter ocorrido devido
à proximidade do perfil praial à falésia, que representa uma importante zona de
sombreamento para os sinais dos satélites, contribuindo assim, no aumento do
PDOP (coeficiente relativo à precisão do sinal dos satélites), e redução na
confiabilidade dos dados coletados. Nos demais perfis a comparação pôde ser
realizada desde o início.
Nas figuras

5.8,

5.9

e 5.10 observam-se

respectivamente

os

levantamentos de linhas de costa para as praias do Madeiro, adquiridas em
01/04/2006 e 23/09/2006; do Curral em 01/04/2006 e 17/03/2007; e Pipa em
03/06/2006 e 17/03/2007.
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Figura 5.8. Linhas de costa adquiridas para a praia do Madeiro em 01/04/2006 em vermelho e
23/09/2006 em azul; Detalhe dos locais onde houve variação da linha de costa entre os
levantamentos.
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Figura 5.9. Linhas de costa adquiridas para a praia do Curral em 01/04/2006 (vermelho) e
17/03/2007 (azul). Detalhes dos locais onde houve variação da linha de costa e erro nos
levantamentos.
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Figura 5.10. Linhas de costa adquiridas para a praia de Pipa em 03/06/2006 e 17/03/2007.
Detalhe indicando ausência ou variação muito pequena da linha de costa entre os
levantamentos.

Na análise das linhas de costa observa-se pouca variação na posição
entre os levantamentos, talvez devido ao curto intervalo entre os mesmos. A
praia do Madeiro apresentou variação na posição da linha de costa apenas no
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setor sul, onde a taxa de recuo variou de 1,3 metros a aproximadamente 2
metros entre Abril de 2006 e Setembro do mesmo ano.
Para a praia do Curral verificou-se variação na posição da linha de costa
no extremo norte da praia em aproximadamente 1,2 metros em um intervalo de
11 meses entre os levantamentos realizados em Abril de 2006 e Março de
2007. No setor sul desta praia, problemas no posicionamento foram
observados para o segundo levantamento, devendo-se considerar a influência
da zona de sombra promovida pela proximidade das falésias, que pode ter
contribuído para os erros ressaltados nos dados.
Na praia de Pipa os obstáculos fixos ou estáveis implantados junto à
linha de costa, impedem a retração da mesma, não tendo sido notadas
variações significativas entre os levantamentos. Estes obstáculos, em períodos
de maré de sizígia, recebem o impacto direto da ação das ondas.
As linhas além de apresentarem variações que evidenciaram recuo da
linha de costa, em alguns pontos também demonstraram progradação, sendo
que em campo esta progradação pode representar a queda de material das
falésias (desmoronamento) para o pós-praia e/ou face de praia, ocasionando
porventura uma progradação aparente relacionada à erosão da base das
falésias. figura 5.11.

08/04/2006

27/06/2007

Figura 5.11. Incisão erosiva na base da falésia em 08/04/2006 e desmoronamento com
deposição do material da falésia em 27/06/2007.
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Para a medição de taxas de recuo da linha de costa com melhor
precisão, seriam necessários levantamentos periódicos buscando observar a
variação da borda das falésias ao longo do tempo, devido ao erro ocasionado
pelos deslizamentos de material.
Na maioria dos casos, a linha de costa é o componente menos estável
da zona costeira e recebe a maior atenção no gerenciamento devido à
destruição das construções existentes. Embora algumas linhas sejam estáveis
(por exemplo, costas rochosas e acrescionais), linhas de costa em erosão são
mais comuns. Bush et. al. (1999).

5.4. ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DOS SEDIMENTOS PRAIAIS

A granulometria dos sedimentos que compõem as praias é uma
propriedade fundamental para análise sedimentológica, sendo importante para
retratar direta ou indiretamente os processos de transporte que atuam nos
sedimentos. A análise granulométrica auxilia na interpretação do caráter
dinâmico das praias, demonstrando o tipo de transporte mais eficiente em cada
sub-ambiente e a competência deste transporte (Suguio, 1973).
As amostras de sedimentos das praias do Madeiro, Curral e Pipa para
análise granulométrica e estatística foram coletadas nos sub-ambientes (berma
ou pós-praia, face de praia e estirâncio).
Nos perfis (1, 4 e 6) da praia do Madeiro, foram coletadas amostras dos
três sub-ambientes, nos perfis (8 e 10) somente na face de praia e estirâncio e
no perfil (12) apenas do estirâncio.
Na praia do Curral foram coletadas amostras dos três sub-ambientes
nos perfis (1, 4 e 6).
Na Praia de Pipa foram apenas coletadas amostras nos perfis (1, 3 e 5)
dos sub-ambientes face de praia e estirâncio, por não haver uma região de
berma pronunciada.
A omissão de amostragem de sub-ambientes em alguns perfis reflete a
ausência dos mesmos naquela porção da praia. Na figura 5.4 observa-se o
mosaico das três praias com a localização dos perfis onde foram realizadas as
coletas de sedimentos (em amarelo) e na figura 5.12 um exemplo de perfil de
praia visualizado em planta.
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5.12. Exemplo de um perfil de praia com seus três levantamentos em momentos distintos
visualizado em planta. Percebe-se a diferença no comprimento dos perfis devido à variação de
maré entre os levantamentos.

A seguir são apresentadas as tabelas 5.3 e 5.4 com os dados
granulométricos das praias estudadas.
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Tabela 5.3. Estatística dos dados granulométricos dos sedimentos de cada perfil e sub-ambiente das Praias de Pipa e do Curral.
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ͲϬ͕Ϯϴ

Ϭ͕ϰϯ

Ϭ͕ϭϵ

ͲϬ͕ϯϳ

Ϭ͕ϯϭ

Ϭ͕ϭϳ

ͲϬ͕ϭϳ

ͲϬ͕ϯϰ

Ϭ͕ϭϲ

ͲϬ͕ϯϱ

Ϭ͕ϰϮ



;Ϭ͕ϯϱĂϭͿсŵƵŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀĂ

;Ϭ͕ϭϱĂϬ͕ϯϱͿсƉŽƐŝƚŝǀĂ

;ͲϬ͕ϭϱĂнϬ͕ϭϱͿсĂƉƌŽǆ͘ƐŝŵĠƚƌŝĐĂ

;ͲϬ͕ϯϱĂͲϬ͕ϭϱͿсŶĞŐĂƚŝǀĂ

;ͲϭĂͲϬ͕ϯϱͿсŵƵŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀĂ

ƐƐŝŵĞƚƌŝĂͲαφ

ƉŽďƌĞŵĞŶƚĞ

ŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ

ŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ

ŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ

ďĞŵƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽ

ŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ

ďĞŵƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽ

ŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ

ŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ

ŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ

ďĞŵƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽ

ŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ

ďĞŵƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽ

ŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ







хϬ͕ϱϱсĐƵƌǀĂŶĆŽĂŐƵĚĂ;ĞƐƉĂůŚĂĚĂͿ

фϬ͕ϱϱсĐƵƌǀĂĂŐƵĚĂ
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ĂŐƵĚĂ

ĂŐƵĚĂ

ĂŐƵĚĂ

ŶŽƌŵĂů

ŶŽƌŵĂů

ŶŽƌŵĂů

Ͳ

ŶŽƌŵĂů

Ͳ

ĞƐƉĂůŚĂĚĂ

ŶŽƌŵĂů

ĂŐƵĚĂ

ŶŽƌŵĂů

ĂŐƵĚĂ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽβφ

ƵƌƚŽƐĞͲβφ

Ϭ͕ϯϰ

Ϭ͕ϰ

Ϭ͕ϰϳ

Ϭ͕ϱϴ

Ϭ͕ϱϳ

Ϭ͕ϱϴ

Ͳ

Ϭ͕ϱϵ

Ͳ

Ϭ͕ϵϰ

Ϭ͕ϲϵ

Ϭ͕ϱϯ

Ϭ͕ϳϮ

Ϭ͕ϱϮ

ƵƌƚŽƐĞβφ

Ϭ͕ϱϱͲϬ͕ϳϱсĚŝƐƚŶŽƌŵĂů

ƐŝŵĠƚƌŝĐĂ

ƐŝŵĠƚƌŝĐĂ

ƐŝŵĠƚƌŝĐĂ

ŶĞŐĂƚŝǀĂ

ŵƵŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀĂ

ƉŽƐŝƚŝǀĂ

ŵƵŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀĂ

ƉŽƐŝƚŝǀĂ

ƐŝŵĠƚƌŝĐĂ

ƐŝŵĠƚƌŝĐĂ

ŶĞŐĂƚŝǀĂ

ƐŝŵĠƚƌŝĐĂ

ŶĞŐĂƚŝǀĂ

ŵƵŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀĂ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽσφ ƐƐŝŵĞƚƌŝĂαφ ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽαφ

>ĞŐĞŶĚĂ

ϭ͕ϯ

Ϭ͕ϴϵ

Ϭ͕ϳϲ

Ϭ͕ϱϯ

Ϭ͕ϰϴ

Ϭ͕ϳ

Ϭ͕ϯϰ

Ϭ͕ϱϲ

Ϭ͕ϲϭ

Ϭ͕ϱϯ

Ϭ͕ϱ

Ϭ͕ϳ

Ϭ͕ϰϴ

Ϭ͕ϱϯ

͘WĂĚƌĆŽσφ

ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽͬWW''ͬh&ZE'ƵŝůŚĞƌŵĞ͘^͘WŝĞƌƌŝ

фϬ͕ϯϱсŵƵŝƚŽďĞŵƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽ

;ͲϭͿсĂƌĞŝĂŵƵŝƚŽŐƌŽƐƐĂ

ĂƌĞŝĂĨŝŶĂͲŵĠĚŝĂ

ĂƌĞŝĂŵĠĚŝĂ

ĂƌĞŝĂĨŝŶĂ

ĂƌĞŝĂŵĠĚŝĂ

ĂƌĞŝĂĨŝŶĂͲŵĠĚŝĂ

ĂƌĞŝĂŵĠĚŝĂͲŐƌŽƐƐĂ

ĂƌĞŝĂŵĠĚŝĂ

ĂƌĞŝĂĨŝŶĂͲŵĠĚŝĂ

ĂƌĞŝĂŵĠĚŝĂͲŐƌŽƐƐĂ

ĂƌĞŝĂŵĠĚŝĂ

ĂƌĞŝĂŵĠĚŝĂ

ĂƌĞŝĂŵĠĚŝĂͲŐƌŽƐƐĂ

ĂƌĞŝĂŵĠĚŝĂ

ĂƌĞŝĂŵĠĚŝĂͲŐƌŽƐƐĂ

ĞƐǀŝŽWĂĚƌĆŽͲσφ

Ϯ͕ϭϵ

ϭ͕ϳϳ

Ϯ͕ϴϯ

ϭ͕ϰϲ

Ϯ͕ϭϱ

ϭ͕Ϭϴ

ϭ͕ϲϱ

Ϯ͕ϭ

Ϭ͕ϵϳ

ϭ͕ϲϰ

ϭ͕ϰϯ

ϭ͕Ϭϲ

ϭ͕ϰϳ

ϭ͕ϭϴ

DĠĚŝĂͲ'φ

ηϬϭϴ

ƐƚŝƌąŶĐŝŽ

DĂĚĞŝƌŽͲWϭϮ

ηϬϭϮ

DĂĚĞŝƌŽͲWϭϬ

ƐƚŝƌąŶĐŝŽ

DĂĚĞŝƌŽͲWϴ
ηϬϭϳ

&ĂĐĞĚĞWƌĂŝĂ

DĂĚĞŝƌŽͲWϴ

ηϬϬϴ

ηϬϭϭ

ηϬϭϰ

ηϬϬϱ

ηϬϬϳ

ηϬϭϬ

ηϬϬϰ

ηϬϬϯ

ηϬϬϮ

DĂĚĞŝƌŽͲWϭϬ &ĂĐĞĚĞWƌĂŝĂ

ƐƚŝƌąŶĐŝŽ

ƐƚŝƌąŶĐŝŽ

DĂĚĞŝƌŽͲWϰ

DĂĚĞŝƌŽͲWϲ

&ĂĐĞĚĞWƌĂŝĂ

DĂĚĞŝƌŽͲWϰ

ĞƌŵĂ

ĞƌŵĂ

DĂĚĞŝƌŽͲWϰ

&ĂĐĞĚĞWƌĂŝĂ

ƐƚŝƌąŶĐŝŽ

DĂĚĞŝƌŽͲWϭ

DĂĚĞŝƌŽͲWϲ

&ĂĐĞĚĞWƌĂŝĂ

DĂĚĞŝƌŽͲWϭ

DĂĚĞŝƌŽͲWϲ

ĞƌŵĂ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ'φ

ƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚĂ'ƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝĂĚŽƐ^ĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĂWƌĂŝĂĚŽDĂĚĞŝƌŽ

^ƵďͲŵďŝĞŶƚĞ ŵŽƐƚƌĂ DĠĚŝĂ'φ

DĂĚĞŝƌŽͲWϭ

WĞƌĨŝůWƌĂŝĂů

Tabela 5.4. Estatística dos dados granulométricos dos sedimentos de cada perfil e sub-ambiente da Praia do Madeiro.

Capítulo 5 – Análise Morfodinâmica

Capítulo 5 – Análise Morfodinâmica

Na praia de Pipa as amostras apresentaram-se, de forma geral,
moderadamente selecionadas. Como não há perfil com amostragem em
ambiente de pós-praia ou berma, o selecionamento dos grãos se dá por ação
quase exclusiva do agente marinho nos sub-ambientes amostrados. Os valores
de assimetria demonstraram areia com distribuição aproximadamente simétrica
e pequena variação positiva na face de praia dos perfis 1 e 3 e negativa no
perfil 5. No estirâncio as amostras apresentaram melhor simetria, com pequena
variação positiva apenas no perfil 5.
Na praia do Curral a amostragem se deu também na pós-praia ou
berma, sendo possível identificar o bom selecionamento dos grãos com a
exposição ao agente eólico no retrabalhamento dos grãos. Nos perfis 1 e 4 as
amostras de berma e face de praia apresentaram bom selecionamento, assim
como na face de praia do perfil 6. No estirâncio os sedimentos foram
classificados como moderadamente selecionados nos perfis 1 e 4 e
pobremente selecionados no perfil 6. Os valores de assimetria se
apresentaram de forma variável, porém foi observado um padrão diferenciado
em cada sub ambiente, como muito positiva na face de praia, negativa na
berma, e simétrica no estirâncio dos perfis 1 e 4. No perfil 6 a berma
apresentou valores de assimetria muito positiva e nos demais sub-ambientes
simétrica.
A análise dos sedimentos da praia do Madeiro apresenta similaridade
com os sedimentos da praia do Curral, variando o grau de selecionamento dos
grãos de moderadamente a bem selecionados, esta similaridade talvez seja
devida a proximidade, orientação e comprimento semelhantes destas duas
praias. Os sedimentos mais grossos e bem selecionados foram encontrados a
norte e os sedimentos finos e pobremente selecionados a sul. Os sedimentos
mais grossos foram encontrados no estirâncio e os mais finos na face de praia.

O ângulo de inclinação destas praias varia de forma semelhante, com
um perfil mais plano e homogêneo no sul, isto é, sem diferenciação marcante
entre os sub-ambientes, e um perfil melhor subdividido, de maior ângulo no
norte, que é refletido na análise granulométrica, com sedimentos mais finos
ocorrendo ao sul e mais grossos ao norte.

ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽͬWW''ͬh&ZE'ƵŝůŚĞƌŵĞ͘^͘WŝĞƌƌŝ
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Capítulo 5 – Análise Morfodinâmica

Na praia de Pipa a face de praia apresentou sedimentos mais grossos e
melhor selecionados do que no estirâncio, entretanto não se observou um
padrão definido como nas outras praias, possivelmente em função da presença
de fundo rochoso na zona intermareal.

Na porção sul das praias do Curral e do Madeiro, o pobre
selecionamento dos grãos pode ter sido influenciado pelo caráter erosivo
destes ambientes, que apresentam falésias vivas no início do perfil das praias,
sendo estes perfis totalmente retrabalhados pela ação do mar em regimes de
marés de sizígia (transporte hidráulico, pouco eficiente no selecionamento dos
grãos). Na porção norte destas praias o perfil praial é bem definido, sendo clara
a ação do transporte hidráulico apenas no estirâncio, e a ação do transporte
eólico nos demais sub-ambientes (transporte eólico, mais eficiente no
selecionamento dos grãos).

5.5. ANÁLISE DOS PARÂMETROS MORFODINÂMICOS

A seguir a tabela 5.5 com os parâmetros morfodinâmicos obtidos para as
praias do Madeiro, Curral e Pipa.

ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽͬWW''ͬh&ZE'ƵŝůŚĞƌŵĞ͘^͘WŝĞƌƌŝ
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Ϭ͕ϲϱ

Ϭ͕ϳϯ

Ϭ͕ϲϳ

Ϭ͕ϲϯ

DĂĚĞŝƌŽWϴ

DĂĚĞŝƌŽWϲ

DĂĚĞŝƌŽWϰ

DĂĚĞŝƌŽEŽƌƚĞ

Ϯ͕ϱϰ



Ϭ͕ϭϳ

Ϭ͕ϰϴ

Ϭ͕ϱϭ

Ϭ͕ϰϳ

Ϭ͕ϯϲ

Ϭ͕Ϯϵ

Ϭ͕ϮϮ

Ϭ͕ϰϵ

Ϭ͕ϯϳ

Ϭ͕ϭϴ



Ϭ͕ϬϮ

Ϭ͕Ϭϳ

Ϭ͕Ϭϴ

Ϭ͕Ϭϳ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϰ

Ϭ͕Ϭϯ

Ϭ͕Ϭϳ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϬϮ

Ϭ͕ϬϮ

Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕ϭϲ

>ĞŐĞŶĚĂ

Ϭ͕ϱϴ

Ϭ͕ϲϭ

Ϭ͕ϱϱ

Ϭ͕ϰϭ

Ϭ͕ϯϬ

Ϭ͕ϮϮ

Ϭ͕ϲϭ

Ϭ͕ϰϯ

Ϭ͕ϭϲ

ZdZ
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ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽͬWW''ͬh&ZE'ƵŝůŚĞƌŵĞ͘^͘WŝĞƌƌŝ





WĂƌąŵĞƚƌŽĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞƐƚĄŐŝŽŵŽƌĨŽĚŝŶąŵŝĐŽĚĞƉƌĂŝĂƐŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĂƐƉŽƌŵĂƌĠƐ;WƌŽƉŽƐƚŽƉŽƌDĂƐƐĞůŝŶŬΘ^ŚŽƌƚ͕ϭϵϵϯͿ





sĂůŽƌĞƐфϯWƌĂŝĂƐŽŵŝŶĂĚĂƐƉŽƌKŶĚĂƐͬǀĂůŽƌĞƐĞŶƚƌĞϯͲϭϬŶĞƌŐŝĂDŝƐƚĂͬǀĂůŽƌĞƐĞŶƚƌĞϭϬͲϱϬŽŵŝŶĂĚĂƐƉŽƌDĂƌĠƐͿ





ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽZdZ





ZdZ



ŵƉůŝƚƵĚĞŵĄǆŝŵĂĚĂŵĂƌĠůŽĐĂů;DĂƌĠƐĚĞ^ŝǌşŐŝĂͿ

dZ

sĂůŽƌĞƐ< ϭWƌĂŝĂZĞĨůĞĐƚŝǀĂͬϭͲϲ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂͬ>ϲŝƐƐŝƉĂƚŝǀĂ








WĂƌąŵĞƚƌŽĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƀŵĞŐĂͲƉĂƌĂĞƐƚĄŐŝŽŵŽƌĨŽĚŝŶąŵŝĐŽĚĞƉƌĂŝĂƐ;WƌŽƉŽƐƚŽƉŽƌtƌŝŐŚƚΘ^ŚŽƌƚ͕ϭϵϴϰͿ



sĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞĚĞĐĂŶƚĂĕĆŽĚŽƐŐƌĆŽƐĞŵŵĞƚƌŽƐƉŽƌƐĞŐƵŶĚŽŵƵůƚŝƉůŝĐĂĚĂƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽĚĞŽŶĚĂ



Ω
ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽΩ



ǁƐ;ŵͬƐͿΎΤ;ƐͿ









ŽŶĚĂƐͲŵŝƐƚĂ

sĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞĚĞĐĂŶƚĂĕĆŽĚŽƐŐƌĆŽƐĞŵŵĞƚƌŽƐƉŽƌƐĞŐƵŶĚŽ;ŝĂŐƌĂŵĂĚĞZŽƵƐĞ͕ϭϵϯϳŝŶĞĂŶΘĂůƌǇŵƉůĞ͕ϮϬϬϭͿ



ǁƐ;ŵͬƐͿ

ZĞĨůĞĐƚŝǀĂ

ŝąŵĞƚƌŽŵĠĚŝŽĚŽŐƌĆŽŶŽĞƐƚŝƌąŶĐŝŽĚĂƉƌĂŝĂĞŵĞƐĐĂůĂWŚŝ;φ) [ (φ 84 + φ 16)/2 ] ;KƚƚŽ͕ϭϵϱϮĞ/ŶŵĂŶ͕ϭϵϱϮͿ







ŽŶĚĂƐͲŵŝƐƚĂ

ŽŶĚĂƐͲŵŝƐƚĂ

ĞŶĞƌŐŝĂŵŝƐƚĂ

ĞŶĞƌŐŝĂŵŝƐƚĂ

ĞŶĞƌŐŝĂŵŝƐƚĂ

ŽŶĚĂƐͲŵŝƐƚĂ

ŽŶĚĂƐͲŵŝƐƚĂ

ĞŶĞƌŐŝĂŵŝƐƚĂ

ĞŶĞƌŐŝĂŵŝƐƚĂ

ĞŶĞƌŐŝĂŵŝƐƚĂ

ĞŶĞƌŐŝĂŵŝƐƚĂ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽZdZ

ŝąŵĞƚƌŽŵĠĚŝŽĚŽŐƌĆŽŶŽĞƐƚŝƌąŶĐŝŽĞŵŵŵ 







ZĞĨůĞĐƚŝǀĂ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ

ZĞĨůĞĐƚŝǀĂ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽΩ

'ŵŵ





ϭ͕ϭϬ Ϯ͕ϳϬ ϰ͕Ϯϲ

ϭ͕Ϭϴ Ϯ͕ϳϬ ϰ͕Ϭϱ

ϭ͕ϯϯ Ϯ͕ϳϬ ϯ͕ϲϴ

ϭ͕ϱϵ Ϯ͕ϳϬ ϰ͕ϭϱ

Ϯ͕Ϭϯ Ϯ͕ϳϬ ϰ͕ϯϴ

ϭ͕ϴϱ Ϯ͕ϳϬ ϲ͕ϳϱ

ϭ͕Ϭϰ Ϯ͕ϳϬ ϰ͕Ϯϲ

ϭ͕ϲϵ Ϯ͕ϳϬ ϯ͕ϲϴ

Ϯ͕ϰϱ Ϯ͕ϳϬ ϳ͕Ϭϰ

Ϯ͕ϱϳ Ϯ͕ϳϬ ϲ͕ϳϱ

ϭ͕ϯϭ Ϯ͕ϳϬ ϴ͕ϭϬ

ϭ͕ϯϲ Ϯ͕ϳϬ ϭϬ͕ϭϯ

dZ

'φ





Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ

Ω

ůƚƵƌĂŵĠĚŝĂĚĂƐŽŶĚĂƐ͘ǆĞŵƉůŽ͗Ϭ͕ϰŵ

ϭ͕Ϭϲ

Ϭ͕ϵϳ

ϭ͕Ϭϴ

ϭ͕ϰϲ

ϭ͕ϳϳ

Ϯ͕ϭϵ

ϭ͕ϬϮ

ϭ͕ϰϮ

Ϯ͕ϱϭ

Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϰ

ǁƐ;ŵͬƐͿΎΤ;ƐͿ

WĞƌşŽĚŽĚĞŽŶĚĂ;ŵĠĚŝĂĚŽƐůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĂŽůŽŶŐŽĚĞϭĂŶŽͿ͘ǆĞŵƉůŽ͗ϴ͕ϮƐ
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Tabela 5.5. Parâmetros Morfodinâmicos das praias de Pipa, Curral e Madeiro, análise por trecho da praia.
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Como estado modal de uma praia Wright & Short (1984), definem o
estado morfodinâmico mais recorrente, o qual reflete as próprias condições
energéticas mais frequentes naquele ambiente. Acrescentam ainda que, para
um dado momento, a morfologia de uma praia é função não só das
características do sedimento que a compõe, do clima de ondas, marés e ventos
imediatos, como também do seu estado morfodinâmico antecedente.
Wright et. al., (1984 apud Klein, 1997), aponta que os valores
observados

de

Ω

podem

não

demonstrar

o

estágio

morfodinâmico

momentâneo da praia, quando esta se encontra em desequilíbrio com as
condições hidrodinâmicas vigentes, por exemplo, um perfil de praia plano
(características dissipativas) sofrendo processo de acresção em condições de
ondulação. Nesta condição provavelmente o valor de Ω pode apresentar
condições de perfil intermediário ou reflectivo.
Feições topográficas como os beach-rocks, arenitos ferruginosos e as
pontas ou promontórios contribuem para a redução da altura de onda na
arrebentação, resultando em tipos de praia com menor energia.
A morfologia de uma praia, de uma forma geral, pode ser aproximada
pelo parâmetro Ω, porém características ambientais como as diferentes feições
costeiras, podem induzir variabilidades na morfologia praial não detectadas
pelo parâmetro. (Benedet, et. al. 2004)

Segundo Short (1982), espera-se que em ambientes de meso/macromarés a hidrodinâmica e a mobilidade da praia sejam alteradas com a variação
de maré. A variação da dominância relativa de diferentes processos de
transporte de sedimentos como ondas incidentes, ondas marginais e correntes
de maré sobre o perfil praial resulta em diferenciação morfodinâmica entre sua
porção superior e inferior. Ou seja, além de serem importantes mecanismos de
transporte de sedimentos, os efeitos de meso/macro-marés sobre a praia
dizem respeito, principalmente, ao deslocamento periódico da posição das
zonas de espraiamento, surfe e de empinamento sobre o perfil praial.

Após estas considerações, as praias estudadas foram analisadas da
seguinte forma:
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A praia de Pipa pode ser enquadrada, segundo classificação de Short
(2006) em uma praia dominada por rochas intermareais, tipo 14 (R + RF), com
os arenitos ferruginosos e beach-rocks sendo responsáveis pelo domínio
morfodinâmico da praia. Os processos estão intimamente ligados à forma de
fundo desta praia. Os parâmetros para a classificação Ω são significativamente
influenciados pelas rochas intermareais. As ondas chegam à costa com menor
altura de quebra (Hb) no setor leste, aumentando para oeste, porém são
relativamente baixas.

A praia do Curral de maneira geral pode ser classificada como praia
intermediária com terraço de maré baixa, tipo 2 (LTT), ou tipo 7 (R + LTT) de
energia mista, porém com maior influência de ondas nos setores central e
noroeste. As ondas possuem menor altura a sudeste, com maior número de
quebras (3-4), aumentando sua altura no centro e noroeste da praia, com
menor número de quebras (1-2) nestes setores. Além do aumento na
inclinação do perfil de praia em direção a noroeste, visto anteriormente (Figura
5.5), os sedimentos são mais grossos nesta direção e o valor de Ω diminui,
chegando próximo a 1 na extremidade da praia, que possui berma bem
formada e uma face de praia com elevada inclinação, o que corrobora
características de praia reflectiva. Para sudeste o maior número de quebras,
baixa inclinação do perfil praial com sedimentos mais finos, e maior Ω sugerem
um perfil com características de praia dissipativa.

A praia do Madeiro pode ser classificada, assim como a do Curral como
praia do tipo 2 (LTT), ou tipo 7 (R + LTT), segundo a classificação australiana.
A ondulação chega à praia com menor altura (Hb) na porção sul aumentando
para a porção central e mantendo-se estável até o final da praia. A
granulometria dos sedimentos aumentando de sul para norte, a declividade
baixa no perfil a sul e elevada no centro e norte da praia, e os valores de Ω
diminuindo para norte assim como na praia do Curral, apontam também para
um padrão de praia com características mais dissipativas à sul para reflectiva à
norte da praia.
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Enquanto

a

morfologia

de

praias

micro-marés

é

determinada

basicamente por processos da zona de espraiamento e da zona de surfe,
somente na maré alta de praias meso/macro-marés estes processos são
efetivamente dominantes. Mesmo assim, sua atuação é sujeita à ciclicidade
das variações de maré, ou seja, é intermitente e sujeita a zona de maré alta da
praia a períodos de inatividade. A exibição de um padrão reflectivo na maré alta
e de outro mais dissipativo ou intermediário na maré baixa é comum a todas as
praias meso/macro-marés. Porém, com a ocorrência de ondas altas, as partes
superiores do perfil praial sofrem escarpamento e passam a ser dominadas por
condições mais dissipativas também. Estas praias tornam-se, então, bem mais
estáveis espacial e temporalmente (Hoefel, 1998).

Ruggiero et al., (2005), refere a importância de se analisar as variações
morfodinâmicas

que

ocorrem

em

uma

célula

litorânea

através

de

monitoramento ao longo de períodos maiores que um ano, afim de se verificar
de forma mais consistente as características morfodinâmicas das praias,
inclusive em períodos de variação envolvendo fenômenos de circulação global,
como variações morfológicas entre anos onde ocorrem fenômenos de El Niño e
de La Niña.

Os valores de RTR variaram dentro do intervalo entre 3 e 10,
evidenciando um caráter de dinâmica praial influenciada tanto pelas ondas
quanto pelas marés para a região. Entretanto, alguns setores das praias
apresentaram valores de RTR próximos a 3, o que sugere que em alguns
períodos as ondas podem vir a representar o fator de maior influência.
Segundo Masselink & Short (1993), de maneira geral, quando RTR
possui valores inferiores a 3, os três tipos de praia propostos por Wright &
Short (1984) podem ser aplicados (dissipativa, intermediária e reflectiva).
Quando valores de RTR variam entre 3 e 7, praias de baixa energia tornam-se
reflectivas na maré alta e intermediárias na maré baixa. Com aumento de Ω,
estas praias passam a ser mais largas e intermediárias na maré baixa e depois,
com Ω=5, dissipativas e sem bancos.
Short (1994) considera que utilizando-se os parâmetros Ω e RTR, todas
as costas abertas e muitas praias estuarinas dominadas por ondas e
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influenciadas pelas marés, podem ser classificadas de acordo com sua
morfologia tridimensional e dinâmica de ondas. Porém, ainda são necessários
mais dados provenientes de praias distribuídas ao longo do mundo para ser
realmente atingido um modelo de aplicabilidade global.
Na figura 5.13 buscou-se relacionar padrões para os valores de Ω em
cada segmento praial, com finalidade de se observar algum modelo de
variação deste parâmetro ao longo do litoral analisado.
sĂůŽƌĞƐĚĞΩ
Ω ǆWĞƌĨŝůWƌĂŝĂů
ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϱϬ
Ϯ͕ϬϬ
ϭ͕ϱϬ
ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ

Figura 5.13. Gráfico dos valores de Ω para cada segmento praial, em destaque os maiores
valores de Ω encontrados nos setores com tendência dissipativa.

As porções norte das praias do Curral e Madeiro apresentaram valores
de Ω próximos ao que se espera em ambientes de praia reflectiva, tipo (1 – R).
Além disto, foram os setores que apresentaram maior angulosidade no perfil
praial, poucas evidências de erosão costeira e consequentemente menor risco
de erosão.
Nos setores sul destas praias, principalmente, os elevados valores de
ômega, a baixa angulosidade do perfil praial, as evidências de erosão costeira
e a tendência a estes perfis atenderem aos tipos de praia (2 - LTT ou 7 R+LTT), tornam estas áreas mais susceptíveis à erosão costeira.
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5.6. CONCLUSÃO

A morfologia praial, a presença ou ausência de proteção natural ao perfil
das praias (dunas, terraço marinho) e a presença ou ausência de urbanização
próxima à costa foram utilizados como os parâmetros para determinação de
locais com risco de erosão costeira.
A cada parâmetro foi atribuído um peso, quanto maior o peso, maior o
grau de risco, desta forma os segmentos praiais foram classificados da
seguinte forma: risco extremo, alto, moderado e baixo. As praias com maior
grau de risco tendem a se apresentar como praias dissipativas/intermediárias,
desprovidas de proteção natural (terraço marinho, dunas) e urbanizadas, já as
praias com menor grau de risco tendem a apresentar características de praia
intermediária/reflectiva,

com

proteção

natural

e

com

pouca

ou

sem

urbanização. Tabela 5.6.
Tabela 5.6. Classificação quanto ao risco à erosão, relacionado com a classificação Ω,
presença ou ausência de proteção natural no perfil praial (duna, terraço marinho) e o grau de
urbanização do perfil. (Adaptado de Benedet et. al., 2004).
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De acordo com os atributos avaliados na tabela 5.6. (classificação Ω,
proteção natural e urbanização) a praia de Pipa apresentou os maiores níveis
de risco à erosão do trecho costeiro analisado. A praia do Madeiro apresentou
os menores níveis, com tendência de aumento de norte para sul, assim como
na praia do Curral.
A praia de Pipa apresenta maior risco à erosão devido principalmente à
ausência de proteção natural, evidenciada em marés de sizígia, momento em
que as ondas quebram sobre as estruturas de contenção junto ao início do
perfil praial, e também ao elevado grau de urbanização, com a presença da vila
de Pipa próxima à praia.
As praias do Madeiro e do Curral por apresentarem-se de maneira geral
sem ou com pouca urbanização, além de possuírem proteção natural em seus
setores norte, são praias com menor grau de risco à erosão. Entretanto a
presença de construções próximas a borda das falésias e a ausência de
proteção natural no extremo sul/sudeste destas praias tornam o grau de risco
moderado a alto nestes locais.

A expansão urbana, com construções em locais não apropriados
(próximas à borda ou na base das falésias), além da retração natural da linha
de costa, são fatores que podem influenciar de forma significativa para a
elevação no grau de risco nas praias do Madeiro, do Curral e nas demais
praias da região.
Estudos detalhados sobre dinâmica costeira e taxas de retração na linha
de costa devem ser considerados para a gestão do espaço costeiro, sendo de
grande importância em áreas com notável crescimento urbano e interesse
turístico.
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DO RISCO À EROSÃO COSTEIRA

6.1. RISCO À EROSÃO COSTEIRA NA REGIÃO DE TIBAU DO SUL

Na análise do risco à erosão costeira na região de Tibau do Sul foram
utilizadas tabelas para reunir os atributos do mapeamento e da análise
morfodinâmica relacionando-os com diferentes níveis de risco à erosão.

Na tabela 6.1 são apresentados de forma ordenada os atributos
utilizados como geoindicadores, representando um checklist qualitativo para a
análise e avaliação de risco à erosão na zona costeira de Tibau do Sul.
Os geoindicadores foram analisados de forma conjunta, pois um único
fator pode não representar erosão ou acresção praial, uma praia estreita não
significa que é uma praia em erosão. O julgamento em conjunto dos diversos
geoindicadores pode indicar se o ambiente em questão encontra-se estável,
em erosão, ou sofrendo erosão severa.
Para isto a tabela 6.2 relaciona a representatividade de cada
geoindicador de acordo com o nível de risco (Baixo = 3; Moderado = 2; Alto =
1). A compilação dos diferentes geoindicadores com seu respectivo nível de
risco proporcionou um nível de risco à erosão aproximado para cada segmento
praial. O risco à erosão para cada segmento foi dividido em: Baixo, Baixo a
Moderado, Moderado, Moderado a Alto e Alto.

Em seguida os dados tabulares foram dispostos em mapas de risco à
erosão para cada praia, figuras 6.1, 6.2 e 6.3, onde os segmentos analisados
em detalhe ao longo do trabalho encontram-se em evidência, com seu
respectivo nível de risco.
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Tabela 6.1. Geoindicadores utilizados para análise de risco à erosão na região de
Tibau do Sul/RN. (Adaptado de Bush, et. al. 1999).
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ƌĞŶŝƚŽƐ
ŝŶƚĞƌŵĂƌĞĂŝƐ




ƐƚƌƵƚƵƌĂƐĚĞ
ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞ
ƌŽƐĆŽŽƵ
ZĂǀŝŶĂŵĞŶƚŽƐ







^ĞŵŽĐƵƉĂĕĆŽ͕ĄƌĞĂ
ǀŝƌŐĞŵ











ZĞĨůĞĐƚŝǀĂ͕ďĞƌŵĂďĞŵ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ͕ĐŽŵďĞƌŵĂ͕
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ͕
ŝŶĐůŝŶĂĚĂ͕ŝŶşĐŝŽĚŽƉĞƌĨŝů
ůĂƌŐĂ͕ĐŽŵĞůĞǀĂĚŽ
ǀĞŐĞƚĂĚŽ
ƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽ


ƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌ


sŝǀĂ͕ĐŽŵĨĂĐĞǀĞŐĞƚĂĚĂĞ
ŝŶĐůŝŶĂĕĆŽ
ŵĠĚŝĂ͕ĐŽŵĚĞƉſƐŝƚŽĚĞ
ƚĄůƵƐĞƐƚƌĞŝƚŽŽƵĂƵƐĞŶƚĞ















ZĞĐƵĂĚĂ͕ǀĞŐĞƚĂĚĂ
ŵĂƚƵƌĂĞ
ŽŵŵĠĚŝŽĂďĂŝǆŽ
ąŶŐƵůŽ
 




ƵŶĂƐĞƚĞƌƌĂĕŽƐďĞŵ
ƵŶĂƐŽƵƚĞƌƌĂĕŽƐďĂŝǆŽƐ͕
ĨŽƌŵĂĚŽƐ͕
ĚĞƐĐŽŶƚşŶƵŽƐ
ĐŽŶƚşŶƵŽƐĞĞƐƚĄǀĞŝƐ

ƵƐĞŶƚĞƐ





sĞŐĞƚĂĕĆŽŶĂƚŝǀĂŵĂƚƵƌĂ

ŽĐƵƉĂĕĆŽĞƐƉĂƌĕĂ

ŝƐƐŝƉĂƚŝǀĂ͕ĞƐƚƌĞŝƚĂ͕ƉůĂŶĂ͕
WƌĂŝĂ



ƐƉĠĐŝĞƐƌĂƐƚĞŝƌĂƐďĞŵ
ƐƚĂďŝůŝǌĂĚĂƐ͕ƐƉĠĐŝĞƐ
ƐĞŵĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞĞƌŽƐĆŽ
ĞǆſƚŝĐĂƐ









ZŝƐĐŽĂŝǆŽсϭ

ƵƐġŶĐŝĂĚĞĂƌĞŶŝƚŽƐ

ƌĞŶŝƚŽƐĞƐƉĂƌƐŽƐ







WƌĞƐĞŶĕĂĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐƌşŐŝĚĂƐ
ĐŽŵŽŵƵƌŽƐ͕ŵŽůŚĞƐĞ
ĞŶƌŽĐĂŵĞŶƚŽƐ
WŽŶƚŽƐĞƌŽƐŝŽŶĂŝƐ͕ĐŽŵ
ƉƌĞƐĞŶĕĂ
ĚĞƌĂǀŝŶĂŵĞŶƚŽƐ



WŽƵĐĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ͕ŽƵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐůĞǀĞƐ
WƌĞƐĞŶĕĂĚĞĨĞŝĕƁĞƐ
ĞƌŽƐŝǀĂƐ
ĞƐƉĂƌĕĂƐ



WƌĞƐĞŶĕĂĚĞ
ůŝŶĞĂŵĞŶƚŽƐŽƵ
ĨĂŝǆĂƐĐŽŶƚşŶƵĂƐĚĞ
ĂƌĞŶŝƚŽƐ


ƵƐĞŶƚĞƐ
ĐƷŵƵůŽƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌ
ŽƵ
ĂƵƐġŶĐŝĂĚĞĨĞŝĕĆŽ
ĞƌŽƐŝǀĂ
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Ϯ
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Ϯ
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Ϯ
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Ϯ
Ϯ
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Ϯ
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Ϯ
ϯ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϭ
ϯ
ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
Ϯ
ϯ
Ϯ
ϭ
Ϯ
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Ϯ
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ϭ
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Tabela 6.2. Níveis de risco à erosão de acordo com os geoindicadores para cada segmento praial.
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ĂŝǆŽ
ĂŝǆŽĂDŽĚĞƌĂĚŽ
ĂŝǆŽ
ĂŝǆŽ
ĂŝǆŽĂDŽĚĞƌĂĚŽ
ĂŝǆŽĂDŽĚĞƌĂĚŽ
ĂŝǆŽĂDŽĚĞƌĂĚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽĂůƚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽĂůƚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽĂůƚŽ
ĂŝǆŽ
ĂŝǆŽĂDŽĚĞƌĂĚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽĂůƚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽĂůƚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽĂůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
DŽĚĞƌĂĚŽĂůƚŽ
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PIPA
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Figura 6.1. Mapa de risco à erosão para a praia do Madeiro.
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Figura 6.2. Mapa de risco à erosão para a praia do Curral.
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Figura 6.3. Mapa de risco à erosão para a praia de Pipa.
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6.2. CONCLUSÃO
•

A praia do Madeiro apresenta risco à erosão baixo e baixo a moderado
nos segmentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, localizados nas porções central e
norte da praia e risco à erosão moderado e moderado a alto nos
segmentos 8, 9, 10, 11 e 12 localizados do centro para o sul. O extremo
sul é onde a praia apresenta maior risco, relacionado à ausência de
proteção natural ao perfil, presença de construções próximas à borda da
falésia e queda frequênte de material da falésia viva.

•

A praia do Curral apresenta risco à erosão baixo e baixo à moderado
nos segmentos 1 e 2, localizados no norte da praia e risco a erosão
moderado e moderado a alto nos segmentos 3, 4, 5 e 6 localizados no
centro e sul. O maior risco de erosão na porção sul da praia deve-se à
ausência de proteção natural ao perfil, tipo de praia com baixa
declividade e ausência de berma, e a presença de ravinamentos e
queda de material da falésia viva neste setor.

•

A praia de Pipa apresenta risco à erosão moderado e moderado a alto
nos segmentos 1, 2 e 5, localizados nos extremos Leste e Oeste da
praia e risco alto à erosão nos segmentos 3 e 4 localizados no centro e
centro-leste. O alto risco à erosão observado nesta praia é reflexo de
vários geoindicadores como: ausência de cobertura vegetal, ocupação
antrópica densa, perfil de praia com baixa declividade e interrompido
pelas construções, ausência de proteção natural como dunas e terraço
marinho e extruturas de contenção que indicam problemas relacionados
à erosão costeira.
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CAPÍTULO 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1. CONCLUSÕES

•

O aumento das construções próximas às praias da região de Tibau do
Sul, pode gerar níveis de risco à erosão maiores, representando perigo
aos usuários destas praias. Um bom gerenciamento do espaço costeiro
deve levar em consideração os diferentes níveis de risco à erosão das
praias e taxas de retração da linha de costa, estudo necessário para
garantir a segurança dos usuários deste ambiente;

•

O mapeamento geoambiental mostrou-se um método eficaz para a
identificação e posicionamento de feições costeiras. O uso das feições
mapeadas como geoindicadores auxiliaram na visualização de locais
com maior e menor risco à erosão;

•

A análise da morfodinâmica praial a partir das análises granulométrica e
dos parâmetros Ω e RTR, demonstrou ser uma interessante forma de se
avaliar risco à erosão para diferentes tipos de perfís de praia. Segundo
Carter (1988), a utilização dos conceitos desenvolvidos através do
estudo da morfodinâmica praial tem se mostrado muito eficiente no
manejo e solução de problemas ambientais relacionados à praias
arenosas. O conhecimento do comportamento morfodinâmico de uma
praia específica permite o acompanhamento espaço-temporal de ciclos
de erosão/deposição e definição de patamares esperados de variação
morfológica (volumétrica). Este tipo de avaliação pode aumentar
consideravelmente

o

grau

de

sucesso

de

diversas

atividades

relacionadas ao gerenciamento de zonas litorâneas;
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•

O sistema de posicionamento global (DGPS) utilizado nesta pesquisa
(Receptor tipo L1), não apresentou resultados satisfatórios nos dados de
posicionamento altimétrico, principalmente próximo à base das falésias.
As falésias representam uma barreira física ao sinal dos satélites,
prejudicando a recepção por este tipo de equipamento;

•

Mapeamento histórico e programas de monitoramento da linha de costa
são importantes para a caracterização da dinâmica da zona costeira (em
erosão ou acresção). Este tipo de caracterização fornece bases para o
gerenciamento costeiro, por exemplo, alguns Estados dos EUA como
Flórida, Michigan e Carolina do Norte usam taxas de erosão históricas
para calcular recuo de construção de infra-estruturas e regular o
desenvolvimento das atividades relacionadas à zona costeira. Nos EUA
o estudo das taxas de erosão, baseada nos recuos da linha de costa,
serve também para a aplicação de cálculos de taxas de seguros para
infra-estruturas

implantadas

próximas

as

praias,

sendo

estes

recomendados pelo Conselho Nacional de Pesquisa (NRC) e pela
Agência Federal de Gerenciamento Emergencial (FEMA). (Bush et. al.
1999).

7.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
•

Monitoramento da linha de costa e de perfís praiais utilizando
equipamento adequado para a área, com regularidade mensal, para
acompanhamento de ciclos (erosão/deposição) sazonais;

•

Levantamento

de fotografias

aéreas

de

diferentes

datas, para

compreender a evolução histórica da zona costeira do município
(evolução da ocupação, mudanças da linha de costa);
•

Ampliar a análise de risco à erosão para toda a zona costeira do
município.
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ANEXO 1
PLANILHA DE CAMPO – TIBAU DO SUL

Dia/Horário: ____/____/________
Aspectos Físicos
Localização da Praia
Nome da praia_______________________________________________
Localização (latitude/longitude) __________________________________
Comprimento da Praia_________________________________________
Orientação__________________________________________________
Grau de Proteção (arco, praia de enseada, praia de bolso) ____________
Zonação: local, estado, etc. Desenho da Praia:

Clima de Ondas
Altura de onda_______________________________________________
Período da onda_____________________________________________
Direção da Onda_____________________________________________
Zona de Geração (local, sudeste, nordeste...) ______________________
Variabilidade ao longo da costa da altura da onda___________________
Tipo de quebra da onda (spilling, plunging, collapsing, surging)
_________________________________________________________

Maré
Maré meteorológica______________________________________________

ANEXOS

Sedimentos da praia (análise posterior)
Tamanho de grão_____________________________________________
Composição sedimentos (% carbonate)___________________________
Coloração dos sedimentos______________________________________
Amostragem (ante-praia, berma, face da praia, espraiamento, bancos adj)
No

Lat ?

Long ?

Sub-ambiente

Tipo de praia
Largura do pós praia, declividade e altura da berma__________________
Largura da face da praia/declividade (tem degrau)___________________
Largura da zona de surfe/declividade_____________________________
Tipo de praia (dominada por ondas/dominada por marés) _____________
Estágio da praia (dominada por ondas – reflectiva, intermediária,
dissipativa)________________________________________________
Numero de bancos____________________________________________
Tipo/forma do banco interno____________________________________
Numero de corrente de retorno (interno,externo)____________________
Espaço entre correntes de retorno________________________________
Rips topográficas (numero, localização)___________________________
Rip Estrutural (numero, localização)______________________________
Surf – avaliação da zona de surf_________________________________

ANEXOS

Ante Praia
Duna (presença, altura, largura)_________________________________
Falésias (altura, tipo, gradiente angular) ___________________________
_________________________________________________________
Vegetação (tipo de cobertura vegetal) ____________________________

Limites & outras características físicas
Promontórios (altura)__________________________________________
Inlets_______________________________________________________
Estruturas (Espigões, muros, groynes, seawalls,
breakwaters)_____________________________________________
Outras características locais
Acesso & estacionamento______________________________________
Facilidades__________________________________________________
Sinalização__________________________________________________
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ANEXO 2
Programa A_Granulométrica – Utilizado para a análise granulométrica dos sedimentos das
praias. (Programação em software MatLab 7.0):
%Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
%Programa de Pos-Graduaçao em Geofisica e Geodinamica - PPGG
%Laboratorio de Estudos Geo-Ambientais - LEGEO
%
%Autor: Eduardo Vitarelli de Queiroz
%
%Versão de projeto específico:
%TITULO:
Erosão Costeira Tibau do Sul
%MESTRANDO: Guilherme Cherem Schwarz Pierri
%--------% -- Rotina de Analise Granulometrica e Estatistica Basica do
Sedimento --

% 1 -- Inicio do modulo de entrada dos nomes dos arquivos a serem
tratados
% - Lista de variáveis:
%
%. nf = numero de arquivos a serem tratados (mesmo intervalo de
medição);
%. i = indice de controle;
%. quote = atribuição do caracter " ' " em uma variavel;
%. fop = montagem do comando para abrir os arquivos desejados;
%. ask = montagem da pergunta para usuario;
%. resp = resposta do usuario.
quote=setstr(39);
nf = input('Numero de arquivos a tratar: ');
i=1;
fop='char(';
while (i<=nf)
ask=strcat('Insira o nome do arquivo (com extensao *.txt)
(',num2str(i),'):');
resp=[];
while (isempty(resp)==1)
resp=input(ask,'s');
end
if (i==1)
fop=strcat(fop,quote,resp,quote);
else
fop=strcat(fop,',',quote,resp,quote);
end
i=i+1;
end
fop=strcat(fop,')');
fop=eval(fop);
% 2 -- Modulo de abertura dos arquivos de entrada
% - Lista de Variaveis:
%. i = variavel de controle;
%. narqt = nome completo do arquivo;
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%. ponto = posição do caracter "." no em narqt;
%. narq = nome do arquivo sem extensão;
%. narqo = montagem do comando de abertura do arquivo;
%. pa = classes granulemetricas ['matacao' 'calhau' 'seixo' 'granulo'
'areia muito grossa' 'areia...
% grossa' 'areia media' 'areia fina' 'areia muito fina'];
i=1;
while (i<=nf)
narqt=fop(i,:);
ponto=strfind(narqt,'.');
narq=narqt(1:ponto-1);
narqo=strcat('load',[' ' narqt]);
eval(narqo);
pa=strcat('pa=',narq,'(1,:);');
eval(pa);
% 3 -- Analise Granulometrica
% - Lista de Variaveis:
%.
%.
%.
%.
%.

pt
ta
cg
ct
ac

=
=
=
=
=

peso total;
tamanho da amostra;
porcentagem granulometrica;
porcentagem total.
dados de frequencia acumulativa;

% - Calculo da porcentagem granulometrica (cg)
pt = sum(pa)
ta = [2 1 0.5 0.250 0.125 0.0625];
cg = (pa.*100)./pt;
cascalho = cg(1,1);
areia = cg(1,2) + cg(1,3) + cg(1,4) + cg(1,5)+ cg(1,6);
agrossa = cg(1,2) + cg(1,3);
amedia = cg(1,4);
afina = cg(1,5) + cg(1,6);
cascalho = round(cascalho);
areia = round(areia);
agrossa = round(agrossa);
amedia = round(amedia);
afina = round(afina);
%Calculo da porcentagem total (ct)
ct =

sum(cg)

deve_ser = 100
% - Calculo do PHI
phi = -log2(ta);
% - Calculo da frequencia acumulada (ac)

ANEXOS

ac = cumsum(cg);
% - Curva de Frequencia acumulada (PHI)
figure(1)
%. Grafico com curvas:
%Obs: Caso queira utilizar este Grafico retire o %
%das tres proximas linhas e coloque na primeira linha do grafico
com
%retas.
%xx = -8:.01:12;
%yy = spline(phi,ac,xx);
%plot(phi,ac,'ob',xx,yy,'-k','LineWidth',2) % - Plotar figura.
%. Grafico com retas:
plot(phi,ac,'-ok','LineWidth',2) % - Plotar figura.
set(gcf,'Color',[1,1,1]) % - insere fundo branco .
zoom on
%set(gca,'XTick',-3:.05:10,'FontSize',6) %
%set(gca,'YTick',0:1:100,'FontSize',10)
%set(gca,'XTickLabel',{'-9';'';'-8';'';'-7';'';'-6';'';'-5';'';'4';'';'-3';'';'-2';'';'1';'';'0';'';'1';'';'2';'';'3';'';'4';'';'5';'';'6';'';'7';'';'8';'';'
9';'';'10';'';'11';'';'12';'';'13'})
title(['Distribuiçao Granulometrica - '
narq],'FontSize',12,'FontWeight','bold')
xlabel('Escala PHI','FontSize',12)
ylabel('Frequencia porcentual acumulada em peso
(%)','FontSize',12)
axis([-1 4 0 100]) % - Tamanho dos eixos x e y, respectivamente.
grid on
text(-9.082,5,[' 5 --'],'HorizontalAlignment','center','color','red');
text(-9.082,16,['16 --'],'HorizontalAlignment','center','color','red');
text(-9.082,50,['50 --'],'HorizontalAlignment','center','color','red');
text(-9.082,84,['84 --'],'HorizontalAlignment','center','color','red');
text(-9.082,95,['95 --'],'HorizontalAlignment','center','color','red');
% - Curva de frequencia acumulada (Wentworth)
figure(2)
zoom on
% - plota figura com escala logaritmica no eixo x.
semilogx(ta,ac,'-ok','LineWidth',2)
% - reverte o eixo x.
set(gca,'XDir','reverse')
% - insere fundo branco.
set(gcf,'Color',[1,1,1])
% - Tamanho dos eixos x e y, respectivamente.
axis([0.0625 2 0 100])
% insere grade.
grid on
% - Titulo.

ANEXOS

title(['Distribuiçao Granulometrica - '
narq],'FontSize',12,'FontWeight','bold')
% - Define eixo x.
text(0.35,-5,['Diametro do grão
(mm)'],'HorizontalAlignment','center','FontSize',12,'color','k');
%xlabel('Diametro dos graos (mm)','FontSize',12)
% - Define eixo y.
ylabel('Frequencia porcentual acumulada em peso
(%)','FontSize',12);
%Destaca as porcentagens acumuladas que devem ser obtidas.
text(1060,5,[' 5 --'],'HorizontalAlignment','center','color','red');
text(1060,16,['16 --'],'HorizontalAlignment','center','color','red');
text(1060,50,['50 --'],'HorizontalAlignment','center','color','red');
text(1060,84,['84 --'],'HorizontalAlignment','center','color','red');
text(1060,95,['95 --'],'HorizontalAlignment','center','color','red');
% - Insere grade de classificaçao e a porcentagem, em peso,
relacionado
% a cada tamanho de grao.
srtcas
srtare
srtagr
srtame
srtafi

=
=
=
=
=

num2str(cascalho);
num2str(areia);
num2str(agrossa);
num2str(amedia);
num2str(afina);

%text(256,0,['|'],'HorizontalAlignment','center','color','b','FontSize
',20);
%text(30,-10,['Cascalho
',srtcas,'%'],'HorizontalAlignment','center','color','b','FontSize',10
);
%text(2,0,['|'],'HorizontalAlignment','center','color','b','FontSize',
20);
text(0.35,-11.7,['Areia
',srtare,'%'],'HorizontalAlignment','center','FontSize',10,'color','b'
);
text(1,-9.3,['Grossa
',srtagr,'%'],'HorizontalAlignment','center','FontSize',8,'color','b')
;
text(0.5,0,['|'],'HorizontalAlignment','center','FontSize',5,'color','
b','FontSize',15);
text(0.35,-9.3,['Media
',srtame,'%'],'HorizontalAlignment','center','FontSize',8,'color','b')
;
text(0.250,0,['|'],'HorizontalAlignment','center','FontSize',5,'color'
,'b','FontSize',15);
text(0.15,-9.3,['Fina
',srtafi,'%'],'HorizontalAlignment','center','FontSize',8,'color','b')
;
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%text(0.0625,0,['|'],'HorizontalAlignment','center','color','b','FontS
ize',20);

% 4 -- Analises Estatisticas
% - Lista de Variaveis:
%. 'n' = porcentagem acumulada a ser encontrada
%. ac'n' = termos percentuais menores que 'n';
%. ac'n'maior = termos percentuais maiores que 'n';
%. ac'n'a = localizaçao do maior termo menor que 'n';
%. ac'n'b = localizaçao do menor termo maior que 'n';
%. acme'n' = valor do maior termo menor que 'n';
%. acme'n' = valor do menor termo maios que 'n';
%. dif1'n' = diferença dos valores da escala phi, entre o maior e o
menor termo
% - Calculo das porcentagens granulometricas
% - Calculo do d95.
ac95 = find(ac<95);
ac95maior = find(ac>95);
ac95a = max(ac95);
ac95b = min(ac95maior);
acme95 = ac(ac95a);
acma95 = ac(ac95b);
dif195 = phi(ac95b) - phi(ac95a);
dif295 = acma95 - acme95;
dif395 = 95 - acme95;
d95 = ((abs(dif195) * dif395)/(acma95 - acme95))+phi(ac95a);
% - Calculo do d84, d50, d16, d05 respectivamente.
ac84
ac50
ac16
ac05

=
=
=
=

eac84
eac50
eac16
eac05
if

find(ac<84);
find(ac<50);
find(ac<16);
find(ac<05);
=
=
=
=

length(ac84)
length(ac50);
length(ac16);
length(ac05);

eac84 == 0
d84 = phi(1);

end
if eac84 > 0
ac84maior = find(ac>84);
ac84a = max(ac84);
ac84b = min(ac84maior);
acme84 = ac(ac84a);
acma84 = ac(ac84b);
dif184 = phi(ac84b) - phi(ac84a);
dif284 = acma84 - acme84;
dif384 = 84 - acme84;
d84 = ((abs(dif184) * dif384)/(acma84 - acme84))+phi(ac84a);
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end
if eac50 == 0
d50 = phi(1);
end
% - Calculo do d50.
if eac50 > 0
ac50maior = find(ac>50);
ac50a = max(ac50);
ac50b = min(ac50maior);
acme50 = ac(ac50a);
acma50 = ac(ac50b);
dif150 = phi(ac50b) - phi(ac50a);
dif250 = acma50 - acme50;
dif350 = 50 - acme50;
d50 = ((abs(dif150) * dif350)/(acma50 - acme50))+phi(ac50a);
end
if eac16 == 0
d16 = phi(1);
end
% - Calculo do d16.
if eac16 > 0
ac16maior = find(ac>16);
ac16a = max(ac16);
ac16b = min(ac16maior);
acme16 = ac(ac16a);
acma16 = ac(ac16b);
dif116 = phi(ac16a) - phi(ac16b);
dif216 = acma16 - acme16;
dif316 = 16 - acme16;
d16 = ((abs(dif116) * dif316)/(acma16 - acme16))+phi(ac16a);
end
% - Calculo do d05.
if eac05 == 0
d05 = phi(1);
end
if eac05 > 0
ac05maior = find(ac>05);
ac05a = max(ac05);
ac05b = min(ac05maior);
acme05 = ac(ac05a);
acma05 = ac(ac05b);
dif105 = phi(ac05a) - phi(ac05b);
dif205 = acma05 - acme05;
dif305 = 05 - acme05;
d05 = ((abs(dif105) * dif305)/(acma05 - acme05))+phi(ac05a);
end
phi05 = d05;
phi16 = d16;
phi50 = d50;
phi84 = d84;
phi95 = d95;
% - Calculo da Mediana (Trask (1930)
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mediana = phi50
% - Calculo da Media (Otto, 1939 ; Inman, 1952)
media = (phi84+phi16)/2
%. Obs> Caso a districuiçao seja bimodal ou mesmo amplamente
distrbuida
%nas classes granulometricas aconselha-se utilizar a media
descrita
%abaixo.
%media = (phi84 + phi50 + phi16)/3;
% - Calculo do Desvio Padrao (Otto, 1939 ; Inman, 1952)
desvpad = (phi84 - phi16)/2
% - Calculo do Grau de Assimetria (Inman, 1952)
assimetria = (media - mediana)/desvpad
% - Calculo da Curtose
curtose = ((phi16 - phi05) + (phi95 - phi84))/(2*desvpad)
% - Obtem os valores em duas casas decimais depois da virgula
medianag = mediana*100;
mediag = media * 100;
desvpadg = desvpad * 100;
assimetriag = assimetria * 100;
curtoseg = curtose * 100;
medianaar = round(medianag);
mediaar = round(mediag);
desvpadar = round(desvpadg);
assimetriaar = round(assimetriag);
curtosear = round(curtoseg);
mediana = medianaar/100
media = mediaar/100
desvpad = desvpadar/100
assimetria = assimetriaar/100
curtose = curtosear/100
% - Histograma
figure(3)
bar(phi,cg,-0.4,'k')
set(gcf,'Color',[1,1,1])
axis([-1.5 4.5 0 100])
title(['Histograma de Distribuiçao Granulometrica - ' narq
],'FontSize',12,'FontWeight','bold')
text(1.5,-5,['Phi
'],'HorizontalAlignment','center','color','k','FontSize',12);
ylabel('Frequencia porcentual em peso (%)','FontSize',12)
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srtmed
srtmen
srtdvp
srtass
srtcrt

=
=
=
=
=

num2str(media);
num2str(mediana);
num2str(desvpad);
num2str(assimetria);
num2str(curtose);

text(-0.7,-8,['Media
',srtmed],'HorizontalAlignment','center','color','b','FontSize',9,'Fon
tWeight','bold');
text(0.3,-8,['Mediana
',srtmen],'HorizontalAlignment','center','color','b','FontSize',9,'Fon
tWeight','bold');
text(1.3,-8,['DesvPad
',srtdvp],'HorizontalAlignment','center','color','b','FontSize',9,'Fon
tWeight','bold');
text(2.3,-8,['Assimetria
',srtass],'HorizontalAlignment','center','color','b','FontSize',9,'Fon
tWeight','bold');
text(3.3,-8,['Curtose
',srtcrt],'HorizontalAlignment','center','color','b','FontSize',9,'Fon
tWeight','bold');
% 5 -- Saida dos dados
% - Salva os dados em formato .txt
ifigura = [ta', ac', phi', cg'];
estat = [mediana, media, desvpad, assimetria, curtose];
csvwrite([narq '_gran.txt'],ifigura)
csvwrite([narq '_esta.txt'],estat)
% - Salva as figuras em formato .jpg
saveas(figure(1),[narq '_fac_phi.jpg'])
saveas(figure(2),[narq '_fac_mm.jpg'])
saveas(figure(3),[narq '_hist.jpg'])
i=i+1;
end
% -- Fim.
Programa plot_perfis – Utilizado para a plotagem dos perfis das praias de Pipa, Curral e do
Madeiro. (Programação em software MatLab 7.0):
%-- Entrada de dados -load perfil6a.txt;
load perfil8a.txt;
load perfil9a.txt;
dado1 = perfil6a;
dado2 = perfil8a;
dado3 = perfil9a;
%-%e1
%n1
%ep
%en

Definição das variáveis -= coordenadas E
= coordenadas N
= primeira coordenada E
= primeira coordenada N

e1 = dado1(:,1);
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e2 = dado2(:,1);
e3 = dado3(:,1);
n1 = dado1(:,2);
n2 = dado2(:,2);
n3 = dado3(:,2);
z1 = dado1(:,3);
z2 = dado2(:,3);
z3 = dado3(:,3);
ep1 = e1(1);
ep2 = e2(1);
ep3 = e3(1);
np1 = n1(1);
np2 = n2(1);
np3 = n3(1);
%-- Definição da localização da primeira coordenada -t1 = length(dado1);
if e1(1)<e1(t1)
de1 = min(e1);
else
de1 = max(e1);
end
if n1(1)<n1(t1);
dn1 = min(n1);
else
dn1 = max(n1);
end
t2 = length(dado2);
if e2(1)<e2(t2)
de2 = min(e2);
else
de2 = max(e2);
end
if n2(1)<n2(t2);
dn2 = min(n2);
else
dn2 = max(n2);
end
t3 = length(dado3)
if e3(1)<e3(t3)
de3 = min(e3);
else
de3 = max(e3);
end
if n3(1)<n3(t3);
dn3 = min(n3);
else
dn3 = max(n3);
end
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%--Transformação de coordenada em distâncias -d1 = sqrt((e1-de1).^2+(n1-dn1).^2);
d2 = sqrt((e2-de2).^2+(n2-dn2).^2);
d3 = sqrt((e3-de3).^2+(n3-dn3).^2);
%-- Figura 1: planta do perfil -figure(1)
plot(e1,n1,'.-b',e2,n2,'.-r',e3,n3,'.-k','linewidth',2)
xlabel('E (UTM)')
ylabel('N (UTM)')
title('Planta','FontSize',12,'FontWeight','bold')
legend('perfil 1a','perfil 1b','perfil 1c')
%-- Figura 2: perfil de praia -figure(2)
plot(d1,z1,'.-b',d2,z2,'.-r',d3,z3,'.-k','linewidth',2)
%axis([0 180 -0.5 2 ])
title('perfil','FontSize',12,'FontWeight','bold')
%set(gca,'ytick',-18:1:6)
xlabel('distancia (m)')
ylabel('elevação (m)')
legend('perfil 6a','perfil 6b','perfil 6c')

% - Salva as figuras em formato .jpg -saveas(figure(1),'planta6.fig')
saveas(figure(2),'perfil6.fig')
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ANEXO 3
WĞƐŽĚĂƐĂŵŽƐƚƌĂƐĚĞƐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂƐƉƌĂŝĂƐƉĂƌĂĐĂĚĂĨƌĂĕĆŽ͗

ŵŽƐƚƌĂ

W͘Ϯ͕ϬϬ

ϬϬϭͲW ŶƚĞͲWƌĂŝĂ
ϬϬϮͲ ĞƌŵĂ

DĂĚĞŝƌŽ

Ϯ͕ϭϴϮϴ ϲϯ͕ϯϲϴϴ ϯϯ͕ϯϮϵϴ
Ϯ͕Ϯϵϭϰ

ϬϬϯͲ&W &ĂĐĞͲWƌĂŝĂ
ϬϬϰͲ ƐƚŝƌąŶĐŝŽ Ϭ͕ϯϴϭϰ

Ϭ͕Ϭϴϭϰ ϭϳ͕ϭϴϰϵ ϳϰ͕Ϭϵϱϰ

ϴ͕ϲϬϬϰ

ϰϳ͕Ϭϲϳϲ ϰϭ͕ϭϲϳϯ

ϯ͕ϵϬϭϭ

ϬϬϱͲ ƐƚŝƌąŶĐŝŽ
ϬϬϳͲ&W &ĂĐĞͲWƌĂŝĂ

ϳ͕Ϭϭϴϰ ϲϬ͕ϬϬϵϰ ϯϭ͕ϯϵϵϱ

ϭ͕ϰϱϴϱ





ϳ͕ϰϭϵ
Ϭ͕ϱϵϱ

ϭϮ͕ϱϳϮ ϲϴ͕ϮϬϵϲ ϭϵ͕ϭϴϯϴ

ϬϬϴͲ

ƐƚŝƌąŶĐŝŽ

Ϭ͕ϭϰϵϳ

ϳ͕ϭϯϵϴ ϰϳ͕ϵϰϱϲ ϯϵ͕ϮϬϴϯ

ϱ͕ϱϰϭϱ

ϬϭϬͲ

ĞƌŵĂ

Ϭ͕Ϭϴϭϵ

ϭ͕ϭϬϲ

ϲ͕ϮϲϬϭ

ϬϭϭͲ&W &ĂĐĞͲWƌĂŝĂ
ϬϭϮͲ ƐƚŝƌąŶĐŝŽ

ϭϴ͕ϰϬϲϰ ϳϰ͕ϭϭϰϭ

ϳ͕ϰϲϬϱ ϳϵ͕ϲϱϯϯ ϭϮ͕ϲϰϵϵ


ĞƌŵĂ

ϬϭϱͲ&W &ĂĐĞͲWƌĂŝĂ
ϬϭϲͲ ƐƚŝƌąŶĐŝŽ



Ϭ͕ϮϬϰϱ Ϯϭ͕ϳϲϭϯ ϲϯ͕ϵϲϱϯ ϭϰ͕ϬϮϵϭ
Ϭ͕ϭϭϯ

ϯ͕ϭϲϱϲ ϱϴ͕ϰϲϰϱ ϯϲ͕ϱϵϲϳ



ϭ͕Ϭϭϲϰ ϲϭ͕ϱϭϴϴ ϯϳ͕Ϭϴϱϲ

ϭ͕ϲϮϯϴ ϮϬ͕ϰϰϵϮ ϯϵ͕ϱϳϭϮ ϯϲ͕ϴϳϵϴ
ϭϯ͕ϱϳϳϲ

ϭϬϬ͕ϬϬϱϲ
ϭϬϬ͕ϬϭϮϰ



ϭϬϬ͕ϬϬϮϱ
ϭϬϬ͕Ϭϰϱϳ



ϭϬϬ͕ϬϰϮϲ
ϭϬϬ͕Ϭϲϯϴ



ϭϬϬ͕ϬϮϵϱ

Ϭ͕Ϯϭϯ

ϭϬϬ͕ϬϭϬϱ



ϭϬϬ͕Ϭϭϳ

ϭ͕ϲϮϱϴ ϭϬϬ͕ϬϭϬϮ
Ϭ͕ϯϱϲ

ϭϬϬ͕ϬϮϮϵ

ϭ͕ϰϬϵϴ ϭϬϬ͕ϬϭϬϲ

ϭ͕ϵϮϵϰ ϭϴ͕ϰϵϳϭ Ϯϴ͕ϲϭϭϳ ϮϮ͕ϰϬϴϰ Ϯϴ͕ϲϬϳϮ ϭϬϬ͕ϬϬϯϯ
Ϭ͕ϲϲϯϲ ϭϴ͕ϵϭϵϰ ϳϱ͕ϴϵϰϯ

ĞƌŵĂ

Ϭ͕ϳϲϭ



ϬϭϵͲ

Ϭ͕Ϭϲϳϱ



W^K
dKd>
Ϭ͕ϴϳϯϴ ϭϬϬ͕ϬϮϱϴ

W͘Ϭ͕Ϭϲϯ

ϬϭϳͲ&W &ĂĐĞͲWƌĂŝĂ

ϬϭϴͲ ƐƚŝƌąŶĐŝŽ Ϭ͕ϭϵϱϳ

ϱϬ͕ϲϮϳ ϯϰ͕ϵϲϵϴ ϭϬϬ͕ϬϮϴϳ
ϰ͕Ϯϱϵϲ

Ϭ͕ϭϱϵϭ ϭϬϬ͕ϬϬϱϭ

ϬϮϬͲ&W &ĂĐĞͲWƌĂŝĂ
Ϭ͕ϱϲϲϴ ϳϬ͕ϬϬϬϰ Ϯϴ͕ϰϬϳϯ
ϬϮϭͲ ƐƚŝƌąŶĐŝŽ Ϯ͕ϰϵϳϴ ϭϬ͕ϳϴϭϭ ϯϰ͕ϭϰϱϯ ϰϮ͕Ϭϰϭ ϭϬ͕ϰϴϯϮ

Ϭ͕ϵϵϴϭ

ϭϬϬ͕ϬϬϭ



ϭϬϬ͕ϬϬϰϱ

ϬϮϮͲ

ϲ͕ϲϬϴ

Ϭ͕ϴϰϯϰ ϭϬϬ͕ϬϬϭϲ

Ϭ͕ϯϬϳϴ ϱϲ͕ϲϬϯϴ ϰϭ͕ϴϯϴϳ

ϭ͕Ϯϭϰϭ ϭϬϬ͕ϬϬϬϳ

Ϭ͕Ϯϭϭϳ ϭϲ͕ϲϯϯϰ ϳϱ͕ϲϲϰϴ

ĞƌŵĂ

ϬϮϯͲ&W &ĂĐĞͲWƌĂŝĂ

ϬϮϰͲ ƐƚŝƌąŶĐŝŽ Ϭ͕ϯϳϮϰ

Ϯ͕ϵϬϲϭ Ϯϱ͕ϵϭϱϴ ϱϯ͕Ϯϰϱϳ

ϬϮϱͲ


Ϭ͕ϭϯϵ

ĞƌŵĂ

ϬϮϲͲ&W &ĂĐĞͲWƌĂŝĂ
ϬϮϳͲ ƐƚŝƌąŶĐŝŽ
ϬϮϴͲ&W &ĂĐĞͲWƌĂŝĂ
ϬϮϵͲ ƐƚŝƌąŶĐŝŽ
WŝƉĂ

W͘Ϭ͕ϱϬ W͘Ϭ͕ϮϱϬ W͘Ϭ͕ϭϮϱ

ϭ͕ϰϳϭϮ ϱϲ͕ϭϵϯϮ ϰϬ͕Ϭϯϵϰ

ϬϭϰͲ

ƵƌƌĂů

W͘ϭ͕ϬϬ





ϭϰ͕ϳϳϵ

Ϯ͕ϳϮϵϰ ϭϬϬ͕ϬϬϬϵ

Ϭ͕Ϭϭϱϭ

Ϭ͕ϭϮϵϱ ϰϳ͕ϴϮϭϭ ϱϬ͕ϭϰϲϭ

ϭ͕ϴϬϲϴ ϭϬϬ͕ϬϬϮϴ

Ϭ͕ϮϯϮϴ ϯϵ͕Ϭϰϰϵ ϱϱ͕ϱϬϬϱ

ϱ͕ϭϴϬϭ ϭϬϬ͕ϬϬϭϱ

Ϭ͕ϵϯϵϯ

ϵ͕Ϯϯϵϭ Ϯϭ͕ϵϰϯϮ Ϯϵ͕ϭϰϰϳ ϯϴ͕ϱϮϰϮ ϭϬϬ͕ϬϬϮϴ

Ϭ͕ϭϵϭϮ

ϱ͕ϯϮϭ

ϱϰ͕ϴϴ

ϯϲ͕ϳϳϴ

Ϯ͕ϴϬϲϲ ϭϬϬ͕ϬϬϬϵ

Ϭ͕ϯϴϴϯ

ϰ͕ϰϭϯϭ ϮϮ͕ϳϯϭϯ ϰϳ͕ϯϵϯϱ Ϯϰ͕ϵϵϱϮ ϭϬϬ͕ϬϬϮϮ

ϬϯϬͲ&W &ĂĐĞͲWƌĂŝĂ Ϭ͕Ϭϱϰϭ
ϬϯϭͲ ƐƚŝƌąŶĐŝŽ Ϭ͕ϭϴϮϱ

Ϭ͕ϭϱϳϵ

ϰ͕ϱϵϮϮ ϲϰ͕ϬϭϱϮ Ϯϵ͕ϱϮϭϯ

ϭ͕ϲϯϵϭ ϭϬϬ͕ϬϬϮϳ

Ϭ͕ϳϯϲ

ϴ͕Ϯϭϳ

ϰ͕ϵϵϵϭ ϭϬϬ͕ϬϬϮϮ

ϬϯϮͲ&W &ĂĐĞͲWƌĂŝĂ Ϭ͕Ϭϯϳϵ
ϬϯϯͲ ƐƚŝƌąŶĐŝŽ Ϭ͕ϬϱϮϯ

Ϭ͕Ϯϵϰϵ Ϯϯ͕ϲϵϭϰ ϳϰ͕ϵϮϰϭ
Ϭ͕ϭϬϳϯ

ϰϳ͕Ϯϲϰϭ ϯϴ͕ϱϲϭϮ
ϭ͕ϬϰϬϴ

ϭϬϬ͕ϬϬϱϮ

Ϭ͕ϯϬϴϱ ϰϰ͕ϵϲϬϴ ϰϲ͕ϲϬϰϰ

ϳ͕ϵϭϴϳ ϭϬϬ͕ϬϬϬϴ

Distribuição granulométrica das amostras em milímetros, em escala Phi e o histograma de freqüência das classes amostradas:
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